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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

10,000 GRYŽO 
Altoona, Pa. — 
vania gelžkelio 
pradėjo šaukti savo darbi
ninkus atgal į darbus. Tą 
žinią miestas sutiko links
mai, net bažnyčių varpai 
ėm,ė skambinti. Jos nedir
bo nuo Sausio mėnesio.

427 pašaukti į darbą. 
Russell, Ky. — Chesapeake 
ir Ohio geležinkelio dirbtu
vėje sugryžo į darbus 427 
darbininkai.

PLIENO darbai nors ir 
palengva bet kyla. Perei
tą savaitę vėl pakilo vienu- 
kitu punktu ir dirbo su 37 
nuoš. normalio.

SUSTREIKAVO. P itts- 
burgh, Pa. — Sustreikavo 
apie 500 kelių didelių krau
tuvių apžiūrėjimo ir aptar
navimo darbininkų, kurių 
sutartis su krautuvėmis 
pasibaigė ir kompanijos 
nesutiko atnaujinti.

SKELBIA GERĖJIMĄ. 
Amerjkos Darbo Federaci
ja, kuri tėmija darbų judė
jimą, šiomis dienomis skel
bia kad ios surenkamomis 
žiniomis Liepos mėnesį pa
sirodė pagerėjimo žymės.

Sako, valdžios pradeda
mi leisti šalies gaivinimui 
pinigai parodo savo žymę.

AVALŲ DARBAI PA
DIDĖJO. New York. — 
Endicott Johnson avalų iš- 
dirbimo korporacija, kuri 
dirbo po 3 ir 4 dienas, da
bar praneša kad jos užsa
kymai padidėjo ir dirba
ma su 90 nuoš. normalio.

Medžio industrija taipgi 
parodė pagerėjimą. Perei
tą savaitę 513 dirbtuvių pa
gamino 201,324,000 pėdų 
kieto ir minkšto medžio, o 

543 dirb- 
198,499,-
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DIRBTI.
Pennsyl- 

dirbtuvės

Japonai Du Kart Sumušė Rusus
Japonija Siūlo Nesusipratimą Baigti Taikos Keliu

TOKIO, Rugp. 4. — Sovietai 
buvo paleidę prieš Japonus vėl 
keturis batalijomis prie 
kufeng ir šačofeng, bet 
darydami Rusams 200 
nuostolių.

¥ ¥ «
Tokio, Rugp. 3 d. — Per

eitą savaitę prasidėjęs Ja
ponų susirėmimas su So
vietų Rusijos kareiviais dėl 

’Sibiro-Mančukuo sienos, iš
sivystė į aštrų susikirtimą, 
kuriame abiejų pusių ka
riuomenės panešė nuosto
lių.

Liepos 31 d. Japonai sa
ko atėmė iš Rusų tą ginči
jamą plotą žemės. Rusai 
panešę 200 vyrų nuostolį, 
ir dikčiai nukentėję Japo
nų.

Japonai praneša numušę 
penkis sovietų orlaivius į- 
lėkusius jų pusėn.

Abi puses stiprinasi kal
nuose toje Azijos dalyje ir 
pasirengę visokiam atmu
šimui kitos pusės kareivių, 
jeigu jie lys į ne savo že
mę.

Japonija pasiuntė antrą 
savo protestą Maskvai bė
gyje 24 valandų reikalau
dama liautis susirėmimų ir 
baigti nesusipratimą diplo
matiniu keliu.

Didesni susirėmimai nu
traukti, kuomet Rusai pa
sišalino tolyn nuo Japonų 
pozicijų.

čang-
Japo- 
vyru

5 užmušta. Prie Hobart, 
Ind., traukinis užlėkė ir už
mušė automobiliu važiavu
sius 5 asmenis iš Clevelan
do.

JAPONŲ-KINŲ KARO 
EIGA

Hankovv, Rugp. 3 d. — 
Šiądien mūšiuose aplink šį 
miestą numušta 12 Japonų 
lėktuvų ir 4 Kinų lėktuvai.

Kinai deda didžiausias 
pastangas sulaikyti Japo
nų veržimąsi pirmyn Gel
tonąją upe link Hankovv.

Žinovai sako kad Japo
nų kariuomenė nustoja ge
ros kontrolės savo užimtų 
sričių Kinijoje dėl Kinų 
daromų visokiausių kliū
čių, slaptų puolimų, komu
nistų veikimo ir paskiausia 
kilusio susirėmimo su Ru
sija.

*UŽ ŠIUOS KANDIDATUS BALSUOJA VISI OHIO PILIEČIAI.
LIETUVIAI BALSUOTOJAI RAGINAMI JUOS PAREMTI

Charles Siwyer James Metzenbaum
U- S. SffiMTOte

J. BULKLEY
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IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

savaitė prieš tai, 
tuvės pagamino 
pėdų.

3,000 GRYŽO 
Salt Lake City, 
Vario kasyklos pašaukė at
gal į darbus apie 3,000 dar
bininkų, kurie nedirbo nuo 
Birželio 16 d.

Užtroško 11. Merkers, 
Vokietija. — Potašo dirb
tuvėje, pasileidus dujoms 
užtroško 11 darbininkų.

KIEK STREIKAI KAŠ
TUOJA. Washington. — 
Tyrinėjime pereitą metą 
atsibuvusio plieno streiko 
mažose korporacijose, pa
aiškėjo kad tas streikas at
siėjo $4,144,000, iš tos su
mos buvo nupirkta amuni
cijos prieš darbininkus už 
$141,000, ir buvo sumobili
zuota 7000 vyrų įvairios 
rūšies sargais prieš strei- 
kerius.

NORI MAŽINIMO AL
GŲ. New York. — Beth- 
lehem plieno korporacijos 
prezidentas Grace skelbia 
kad plieno industrija, jei
gu nori padaryti pinigų, 
turi mažinti darbininkams 
algas ir branginti plieno 
kainą.

DIRBTI. 
Utah. —

BRITŲ tarpininkas tai
kyti Čekoslovakijos nazius 
su vyriausybe pradėjo sa
vo darbą. ‘ Britanija nori 
išvengti kokio nors dides
nio nesmagumo Europoje, 
kurį gali sukelti Vokiečiai.

KAIRIEJI PRIE EBRO 
JAU SULAIKYTI

Hendaye, Rugp. 3 d. — 
Ispanijos kairieji, iš Kata- 
lonijos pusės, staiga puolę 
sukilėlių frontą prie Ebro 
upės, pereitą savaitę pasi
stūmė pirmyn. Kelių die
nų pasisekimas juos pra
džiugino ir jie paėmė mie
stelį Gandesa.

Tačiau sukilėliai susisti- 
prinę tame fronte pradėjo 
apsupti kairiųjų 20,000 ka
reivių, kurie atsidūrė pa
vojuje.

Smarkiais oro puolimais 
kairiųjų eilių sukilėliai su
laikė jų žengimą pirmyn 
ir smarkiai jas suardė.

Surinkę 20,000 smarkių 
kariautojų, kurie prisiekė 
mirti mūšyje bet nesitrau
kti, sukilėliai padarė puoli
mą, ant Gandesa tikslu iš
mušti kairiuosius iš ten.

Suv. Valstijų iždas turi 
aukso $13,000,339,409 ver
tės. Gerai kad politikieriai 
prie tų pinigų negali savo 
nagų prikišti.

Ohio Lietuviai raginami bal
suoti už šiuos tris kandidatus 
šiose nominacijos3, antradienį, 
Rugpjučio-August 9 d.

CHARLES SA1VYER kandi
datuoja į Ohio Gubernatorius 
prieš dabartinį gubernatorių.

UŽMUŠTA 52. Kings- 
ton, Jamaica. — Geležin
kelio nelaimėje Liepos 30 
d. užmušta 52 įmonės, prie 
to daug sužeista.

ITALIJOJE išleista įsa
kymas nuo rudens mokslo 
termino nepriimti į aukš
tas mokyklas Žydų iš už
sienių.

Čekoslovakijos preziden
tas Beneš pareiškė jog Če- 
koslokavija žiuri į Suvie
nytas Valstijas ir kitas di
deles demokratines valsty
bes kaipo užtarėjas jo ša
lies ;jis tikrina, jeigu di- 
dėsės demokratinės valsty
bės, kurių yra daugiau, 
laikysis išvien, jos gali su
raminti karus keliančias 

j fašistines šalis.

New Yorko miesto poli
cijos eilėse tankiai įvyksta 
nusižudymų. Nuo 1934 m. 
nusižudė iau 71 policinin
kas ir vyresnysis.

Nuo jo laimėjimo priklausys 
sutvarkymas Ohio valstijos 
administracijos.

» James Metzenbaum yra kan
didatas į Ohio Leitenantus Gu
bernatorius.

Robert J. Bulkley yra dabar
tinis Suv. Valstijų Senatorius

SUIMTAS SU LAVONU
Chico, Cal. — Suimtas 27 

m. vaikinas, kuris per 24 
valandas važinėjosi savo 
automobilyje nušautos hio- 
teriškos lavoną, pasodintą 
šalę savęs. Jis buvo susto
jęs keletui minutų prie na
mų savo buvusio darbda
vio, kurio žmona pamačius 
kad ten sėdi ne gyva mote
ris, tuoj telefonavo 
.jai.

polici-

Žaibas trenkė du 
Watts Flats, N.-Y. 
žaibas trenkė vienu 
ir partrenkė 13 metų mer
gaitę. Antru kartu trenkęs 
žaibas ją užmušė.

kartu.
— Čia 
atveju

IŠŠOKO Iš LAIVO. New 
Yorką pasiekęs laivas Nor- 
mandie pranešė kad apie 
450 mylių nuo krašto iš lai
vo iššoko ir nusiskandino 
Dr. Robert M. Duncan, 35 
m. Jis susipyko su savo 
žmona laive, norėjo ją iš
mesti, bet nepavyko.

iiš Ohio, ir vėl kandidatuoja 
tą pačią vietą. Jis rūpinasi 
ateiviais, ir vienas jo remia
mas bilius yra palengvinti se
niems ateiviams gauti piliety
bę be jokių varžyrpų.

Jų visų vardus rasite Demo
kratų partijos sąraše.

DINGO LĖKTUVAS
Pacifike, netoli Hawaii 

salų, Liepos 2'9 d. dingo 
pasažierinis lėktuvas su 12 
žmonių. Jo greitai pasi
leista jieškoti kitais lėktu
vais, tačiau nerandama.

ŽYDAMS daktarams na- 
ziai išleido Įsakymą drau
džiantį užsiimti praktika 
Vokietijoje po Rugsėjo 30. 
Tas paliečia apie 7,000 Žy
dų gydytojų.

LIETUVOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS VAIZ

DAI (apačioje)
Liepos 10 d. Kaune, Aukšto

joje Panemunėje, Jono Basa
navičiaus šile, prie pat Nemu
no, labai gražioje vietoje, bu
vo atidaryta jubilejinė antroji 
Tautinė Lietuvių Skautų sto
vykla, kurioje dalyvavo apie 
1500 Lietuvių skautų ir apie 
100 užsieniečių įvairių tautų 
skautų. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Prez. Smetona ir ki
ti aukšti svečiai, čia yra keli 
Skautų stovyklos vaizdai.

Iš 
patiriama kad 

prekybos su
sieks 20—25 
Lenkai žada 

bekonus ir

MIESTAMS TVARKYTI ĮS
TATYMAS. Lietuvoje jau pa
skelbtas miestų ir miestelių 
tvarkymo įstatymas. Vidaus 
reikalų ministras tuo įstatymu 
tu?ės teisės savo nuožiūra nu
savinti atskirus sklypus mies
tų- ir miestelių reikalams. Įs
tatymą vykdys žemės ūkio mi
nisterija.

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
UKĖSE. Vidaus reikalų mi
nisterijoj tarpžinybinė komisi
ja svarstė ūkininkų draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų klau

psimą. Nutarta pavesti visų 
valsčių viršaičiams per seniū
nus surinkti reikalingų žinių. 
Po to bus parengtas atitinka
mas įstatymo projektas.

•
KUO IR KIEK LIETUVA 

PREKIAUS SU LENKIJA, 
tikrų šaltinių
Lietuvos-Lenkijos 
tartfes objektas 
milijonus litų, 
pirkti Lietuvoje
juos pereksportuoti Anglijai, 
nes Lenkija neišnaudoja jai 
suteiktų Anglijoje kontingentų. 
Be to, Lenkai nori pirkti linu 
sėmenis. Didelę vietą užims 
tranzitas per Lietuvą ir pluk
dymas Nemunu. Lietuva ga
lėtų pirkti Lenkijoje dalį ang
lies, geležies, manufaktūros ir 
naftos.

Lenkijos ekonomistai pro
jektuoja steigti bendrus Lietu
vos-Lenkijos prekybos rumus.

•
KAUNE TRŪKSTA MŪRI

NINKŲ. Dabartiniu laiku ir 
Kaune ir jo priemiesčiuose vy
ksta įtempti statybos darbai. 
Prie įvairios statybos užimti 
keli tūkstančiai darbininkų. Pa
prastų darbininkų yra pakan
kamai, tačiau specialistų nega
na. Kai kurie namų statyto
jai nusiskundžia kad gerų mū
rininkų šiuo laiku net trūksta. 
Paprasti darbininkai prie sta
tybos per dieną uždirba 4—6 
litus, o mūrininkai uždirba net 
iki 15—18 litų.

•
SUIMTA KAPSUKO ŽMO

NA. Gauta žinių Kaune kad 
Maskvoje suimta ir perduota 
teismui buvus Kapsuko žmona 
komunistė Tautkaitė. Ji kar
tu su kitais devyniais Lietu
viais kaltinama Trockio šali
ninkais.

•
AMERIKIEČIAI PERKASI 

NAMUS, šymet Kaune pagy
vėjo namų ir neužstatytų že
mės sklypų pirkimas. Ypačiai 
smarkiai sklypai buvo perkami 
Žaliakalnio rajone. Dabar, na
mų ir sklypų pirkimas dar pa
gyvėjo kai atvykę iš Amerikos 
Lietuviai pradėjo pirkti namus 
ar žemės sklypus, 
čiai perka 
joje.

Amerikie-
namus ir provinci-

I VOKIETIJĄ.. IŠMIŠKAS 1 ____ t
Lietuvos f Vokietiją bus išvež
ta, sulyg sutarties, įvairios 
miško medegos už 6,250,000 lt. 
Tas sudaro 30 nuoš. visos Lie
tuvos miško medegos eksporto 
į užsienį.
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DETROIT. MICH DAYTON,OH!Ū MIRIMAI

Dėl Kates Sunkiai Susi
žeidė

Liepos 28 d., B. Tonaitienė 
ėjo į skiepų skalbti. Priėjus 
laiptų, kaip dėjo kojų ant že
mesnio laipto, pataikė užmin
ti ant ten gulėjusios katės. Ka
tė suriko, ir Tonaitienė nukri
to žemyn laiptais, sunkiai su- 
sižeizdama: sulaužė kairę ran
kų ir susimušė labai galvų. Ji 
yra dikta' moteris, apie 230 
svarų, taigi sunkiai puolė. Ims 
laiko iki pasveiks.

RENGIASI LIETUVON. Jo
nas Laukagalis su žmona ir 
dukteria rengiasi išvažiuoti į 
Lietuvų ant visados. Tik po
ra metų kaip atitraukė į Ame
riką dukterį ir žmonų, o dabar 
visi sumanė apleisti Amerikų.

Taip pat čia atvyko L. Kai
rio motina, gyvena jau dau
giau kaip metus laiko, bet jai 
čia nepatinka ir ji vėl gryžta 
į Lietuvų. Pamačius Ameri
kų jos daugiau nenori, ir nori 
parvažiuoti į savo gimtinę ša
lį numirti, čia jai nesmagu, 
kalbos nesupranta.

Ji išvažiuoja Rugpjūčio 8 d. 
Laimingos kelionės močiutei.

DARBAI. Darbai pas mus 
nepradeda gerėti, žmonės su
sirūpinę ateitimi. Nekuriems 
labai blogai, neturi iš ko mai
tintis, o čia artinasi žiema, dar 
sunkesni laikai gali užeiti, kar
tu su šalčiu.

ir

už- 
Lie-

me-

NUSIŽUDĖ. Vienas bedar
bis Lietuvis, Simonas Mačiu
lis, iš susigraužimo neturėda
mas iš ko gyventi, Liepos 28 
d. nušoko nuo tilto į upę ir 
prigėrė. Buvo pusamžis, ne
vedęs. Gyveno McKees Rocks, 
Pa. Mėgo girtauti.

Vietinis.

BIRŽELIO MĖNESI 
DARBUOSE ŽUVO 

150 ŽMONIŲ
Pennsylvanijoje per Birže

lio mėnesį įvairiuose darbuose 
sužeista 344 darbininkai ir 150 
kitų užmušta. Tas įvyko ne
žiūrint visų dedamų pastangų 
sulaikyti darbuose susižeidi- 
mus ir mirtis.

UŽMOKĖJO NELEGALIŠKUS 
TAKSUS

Pennsyl vari jos valdžia iško- 
lektavo iš degtinės gėrikų ne- 
legališkų taksų sumoje $6,500,- 
000 bėgyje 1934 ir 1935 metų. 
Tuo3 taksus užmokėjo degtinės 
išdirbėjai, kurie savu keliu at
gavo brangiau parduodami sa-1 
vo produktus pirkėjams.

Degtinės išdirbėjai tų įsta
tymų užatakavo ir teismuose 
pasirodė kad tie taksai nebuvo 
legališki.

Tik prieš pat prohibicijos pa
naikinimų valstija pasiskubino 
uždėti po $2 ant galiono degti
nės esamos sandėliuose. Ne
kurtos degtinės išdirbystės už
mokėjo, o kitos iškėlė bylų pa- i 
sipriešindamos. Dabar paaiš-, 
kėjo kad tie taksai neturėjo 
teisės būti uždedami.

Kviečiame į Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. — 
ladelphijoje du

. mėnesi.

Eina Phi- 
kartu per 

Kaina metams $1. 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 North 6th Street 
Philadelphia, Pa.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje 

kaip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių išnu<> 
piavimas ar pardavimas, pajieš 
kojimai, padėkos laiškai, g.ih 
ma patalpinti šia kaina:

už viena kartų 
karius už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

GALUTINOS ATSKAITOS
Liepos 21 d., sudaryta galu

tina atskaita nuo šios koloni
jos atletų išleistuvių vakaro. 
Išleistuvių programas davė 
pelno $109.03. Organizacijų !r 
pavienių suaukota viso $721.55. 
Išlaidų buvo $98.33. Viskų su
ėmus, atletų į Lieuvų leidimui 
pelno pasidarė $732.25. Trijų
atletų kelionei užmokėta $750. j 
Jei nesiras daugiau išlaidų tai 
trukumas bus tik $17.75.

Didelė garbė ir padėka pri
klauso visoms ir visiems kurie 
prisidėjo darbu ir pinigais pa
rėmimui to istorinio įvykio.

Galutinoje atskaitoje daly
vavo: Kaniušis, Pūkas, žadei
kis, čeledinas, Dalbukas, Gri
nius, Lazdauskas, Gūdžia, Dži- 
kas, Griganavičius, Mitchell ir 
Sutkaitis.

Užbaigus išleistuvių atskai
tas, pradėta kalbėti apie sutik
tuvių parengimų, kuomet gryš 
atletai. Plačiai apsvarsčius 
nutarta rengti šaunų balių ir 
šokius Lietuvių Muzikalėje Sa
lėje, Rugsėjo 28 d. Rengėjai: 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų Sųryšis ir visos kitos vie
tos Lietuvių draugijos ir klu
bai kurie prisidėjo prie išleis
tuvių parengimo.

AUKOTOJAI ATLETŲ Į 
' LIETUVĄ. LEIDIMUI

Atletų kelionei į Lietuvų
atgal apmokėti, aukavo sekan
čios organizacijos ir asmenys: 
Lithuanian Mbsic Hali Ass’n— 
$25. Po $15: First Lithuanian 
B. & L. Ass’n, Lithuanian Am- 
erican Benefit Club, Lietuvių 

i Biznierių ir Profesionalų Sųry
šis. Po $10: Lithuanian Am. 
Republicųn League, Northside 
Lith. Rep. Alliance, Lithuanian 
Amcrican Citizens Combine, 
Broad Street Trust Co., Lith
uanian American Dem. Club, 

' Lithuanian Rep. Benefit Club. 
! Po $5: Am. Lith. Community 
Ass’n, Ali Lithuanian A. A., :r 
LRKSA. 10 kuopa.

Pavieniai aukotojai: 
Hon. Eugene V.

Allessandroni
Alliance of Lith. Jews 
A. Marcinkevičius 
Hubert J. Horan, Jr.

! Wm. 
i Pulk.
Egen 
John

Po
A. Sakai, A. Laurinavičius, P. 
Gelžinis, St. žvigaitis, Adv. M. 
M. šlikas, Jos. Kavaliauskas, Į 
D. Mačionis, Kl. Stefanavičius.

Dalbukas; $6 — 
B. Tribulas.
Užumeckis, A. J. 

Kanin, Fr. Pūkas, K. Zodeiko, 
A. Zavadskis, Fr. Matukas, Dr. 
I. J. Stankus, Wm. J. Shepp, 
A. Tvaranavičius, P. Bingel, 
W. Lubin, P. Kutra, J. Laz- 
dauskas, P. Mikonis, T. Rama
nauskas, J. Stankus, žvigai
tis, J. 
tis, P.

Kiti 
po $5. 
vietos 
talpinti.

Lithuanian National Benefi- 
cial Club nieko neėmė už salę, 
įrankius ir patogumus atletų 
išleistuvių vakarui; paprastai 
už tų salę imasi $60.

Didelis ačiū priklauso 
laikraščiui už talpinimų įvai
rių pranešimų musų atletų 
siuntimo reikalu.

Fr. Pūkas.

Ortlieb
P. žadeikis 
Adams
F. Corcoran 
$10: Adv. C. S.

$8 — Kl. 
P. Biliūnas,

Po $5: A.

50c 
tris

Priduokit 
vos”

MIRŠTA LIETUVIAI. Pas
taromis dienomis \Vest Sidėje 
užbaigė gyvenimo vargus ke
letas senosios kartos ateivių 
Lietuvių. Pažvelgus į lydimus 
jų karstus liūdna pasidaro kaip 
musų senoji išeivija skiriasi 
nuo musų, palieka Lietuvybės 
darbų nešti jaunesnejai kartai. 
Jaunimas privalo stoti į jų pė- 
drs ir dirbti Lietuvybės darbų.

Paskiausiomis dienomis 
baigė savo vargus sekanti 
tuviai:

SMALIUKAS P., virš 50 
tų amžiaus, miręs staiga.

KERšULIS A., 46 metų. 
KANTRAUSKAS J., 57 me-

|
SKRINSKIENĖ, apie 60 m.

I amžiaus.
Visų jų laidotuvėse pasitarna
vo Lietuvis laidotuvių direkto
rius, D. Brazis, Dirvos skaity
tojas.

į STREIKAS. Jau kiek laiko 
kaip Detroite streikuoja Kro- 
ger kompanijos darbininkai ir 
Wayne pieno korporacijos tar
nautojai. Kompanija bando 
darbų atlikti su streiklaužiais. 
Prie kiekvieno troko ar arkli
nio vežimo seka policija sau
godama skėbus. Apgailėtina 
kr.d yra dar nesuprantančių 
žmonių, kurie net policijos ap
saugoje eina į Kroger krautu- j 
ves pirkti. Butų laikas paro
dyti savo susipratimų ir pagel
bėti streikuojantiems darbinin
kams jų kovoje, žinios paro
do kad tos policijos užlaikymui 
kasdien atsieina po 3,000 dola
rių, na o kas tas sumas sumo
kės jei ne patys žmonės, kurie 
iš skebų perka sau produktus?

Pamirštas Varguolis.

YOUNGSTOWN. O

$100.00
$50.00
$25.00
$25.00
$15.00
$15.00
$12.00
$11.00 

Cheleden,

V. Grinius, St. .Lauru- 
Tamuiis.
aukavo smulkiau negu 

Dėl stokos laikraštyje 
visų vardų negalima su

šiam :

*» GL.'SGOIVE, Škotijoje, Lie
pos 31 ir Rugpjūčio 1 d. at- 

’ibuvo Didžiosios Britanijos 
Lietuviu suvažiavimas. Tai 
’ uvo didęlis Lietuvių susirin
kimas, kuris yra svarbus ir 
reikalingas suradimui visiems 
D. Britanijos Lietuviams ben
drų veikimui planų.

EKS-KAREIVIŲ NAMAI
Vakariniame 

to gale randasi 
litaris Namas, 
nių vadinamas 
mai”. Tai yra

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIVisokios Žinutės
Ilgametė Dirvos skaitytoja 

L. Venaitienė lankėsi E. Chi- 
cago, Ind., pas Povilų ir Onų 
čeknius. Poni čeknienė yra 
jos pusseserė, kurios nematė 
per 40 metų. Pasimačius nu
sistebėjo: ji turi savo namuo
se audimo stakles, kaip Lietu
voje, ir išsiaudžia drobes, pa
tiesalus ir rūbams audeklus. 
Ji savo darbo drobėmis apdo
vanojo p. Venaitienę. Ji gry- 
žus namon džiaugiasi tokia at- 
minčia. Kelionę turėjo gera 
ir smagias vaišes pas savo gi- 
fniniečius.

Pas K. Baublius lankėsi jo Į 
dėdė biznierius Povilas Venc
kus iš Pennsylvanijus. Jisai 
čia apžiurėjo dideles gumų iš- 
dirbystes, ežerus ir kitas vie- 

į tas ir išvažiavo atgal.
Magdalenų varduvių dienų 

apvaikščiojo pp. Martusevičie- 
nė, Aigirdienė, Stelmokienė ir 
Kubilienė.

Onos varduves minėjo šios 
Onos: Bartkienė, Andruškevi- 
čienė, Šimkienė, Jankauskienė, 
Oleknavičienė ir Kazlauskienė. 
Pas p. Kazlauskienę susirinko 
jų pasveikinti jos draugai ir 
draugės ir turėjo linksmų Lie
tuviškų pramoga.

Iš Clevelando lankėsi Juozas 
' ir Ona Ramanauskai, apsilan
kė pas Bukolus, biznierius Ga- 
rijonus ir keletu kitų draugų.

Ramanauskai’ yra ilgamečiai 
Dirvos skaitytojai ir Lietuviš
kų patriotinių reikalų rėmėjai. 
Juozas yra dailydė, dirba jau 
18 metų Clevelando gatvekarių 
dirbtuvėje. Gavęs apmokamas 
atostogas atsilankė Akrone.

Pas A. Palionį lankėsi Pr. 
Jonuškevičius su žmona ir su- 
nais, iš Clevelando.

KLUBO PIKNIKAS.
vių Piliečių 
vo piknikų 
7 d., nuo 1 
gbad sode.
žiavimas Barberton gatveka- 
riais, arba automobiliais va
žiuojant davažiavę Barberton 
miestų, prie antros trafiko 
šviesos sukit po dešinei, ir už 
pusės mailės nuo gatvės maty
sit pikniko vietų. Kalnas.

i

Lietu-
Pranciškaus parapija

Rugsėjo

RENGIA PIKNIKĄ..
ylų šv. 
rengia ketvirtų metinį savo 
piknikų sekmadienį,
4 d., Hubbard Country Club.

Bus visokių dovanų daly
viams, prie to didelės dovanos 
pailgais: $50, $25, ir tt.

Komisija.

« JAPONIJOJE policininkai 
dėvi neperšaunamus bruslotus 
darytus iš rfikelio-chroniumo- 
molybdenumo plieno. Matyt 
Japonai mėgsta šaudytis.

I

MARTECKIS Jonas, 23 melų, 
mirė Liepos 9 d., New Bri
tam, Conn.

JERAŠIUNAS J., mirė Liepos 
mėn., Detroit, Mich.

JUOZAITIS Mykolas, 49 metų, 
nužudytas Italų mušeikų 18 
Birželio, Vilki Modelo, Bue
nos Aires priemiestyje, Ar
gentinoje. Gimęs sale Tau
ragės. Argentinoj
11 metų.

GEDRAITIS Jonas,
mirė Liepos 14 d..
— Girkalnio par.,
k. Amerikoje išgyveno 27 
metus. •

PANAVAS Mykolas, pusantrų 
meti amžiaus, mirė Liepos
12 d., Chicagoje, kur buvo 
ir gimęs.

VABALIENĖ Marė,
mirė Liepos 13 d., 
je. — Lazdijų par., 
nų k. Amerikoje 
28 metus.

ADOMAVIČIUS Stasys, 33 m. 
mirė Liepos 15 d., Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

JUDEŠKIUTĖ Agnieška, mirė 
Liepos 17 d., Mahanoy City, 
Pa.

KAUDAKEVICIUS Bernardas. 
44 metų, mirė Liepos 2 d., 
Philadelphia, Pa.

nesenai pranešta apie
Antano Veličkos, 
Birželio

Jo broliai
N. Y., ir

kuris
29, Plymouth, 
gyvena Herki- 
prašo Plymou- 
daugiau žinių 

Kurie žinote pa-

Daytono mies- 
Nacionalis Mi- 

paprastai žmo- 
“kareivių na- 

pusėtinai dide
lis plotas, užimantis daug že
mės, ir gražus gamtiškai, o 
taip pat daug patobulintas fe- 
deralės valdžios pastangomis.

Ta įstaiga yra kaip savisto- 
vė respublika, viskų savo tu- j 
rinti. Yra dvi ligoninės, dvi 
bažnyčios, katalikiška ir pro
testantiška, didelės kapinės, 
knygynas, aikštė sportams ir 
visoki kltoki įrengimai. Ran
dasi dagel kazarmių (camps) 
kuriuose gyvena buvę Ameri
kos karuose kareiviai.

Tokių įstaigų visoje šioje 
šalyje yra 12, bet ši Daytone 
vadinama centraline.

šioje įstaigoje prilaiko tris 
tūkstančius buvusių kareivių, 
kurių didumų sudaro dalyviai 
pasauliniame kare. Tarp kitų 
visų sužalotų kareivių randasi 
ir virš 20 Lietuvių, kurie čia 
yra suvažiavę iš įvairių vals
tijų ir paeinanti iš Lietuvos 
skirtingų apskričių bei para
pijų. Vieni iš jų yra kaip ne
tekę sveikatos, o keletas turi 
šiokius-tokius darbus su alga.

Lietuviai sueina j būrelius 
ir tarp savęs pasikalba broliš- 

, kai Lietuviškai (taip pat daro 
ir kitų tautybių vyrai).

Kadangi čia greta yra įreng
tas vadinamas Lake Side par
kas, visuomenei pasilinksmini
mui, tai vasaros laiku suva
žiuoja daug žmonių, kurie pa- 
siskleidžia ir po puikius eks- 
kareivių kvartalus, kur gauna 
susėsti po lapuotais medžiais 
pasilsiui, ir pasigerėja gam
tos grožiu. Tų parkų užlaiko 
privatiški biznieriai.

Toks žmonių lankymasis su
teikia malonumų ir tiems ne
laimingiems kareiviams.

Iš šalies žiūrint atrodo
tie kareiviai veteranai turi ro
jiškų gyvenimų. Bet ištikrų- 
jų taip nėra, kaip tenka patir
ti iš jų pačių lupų. Jie jaučia
si esu nelaisvėje, o labiausia 
kad nėra vilties kada nors pa
sveikti ir tapti laisvais savi
stoviai gyvenančiais piliečiais, 
tokiais kaip jie buvo jauni, 
prieš karo laivus.

Nepatenkinti jie yra ir Pre
zidentu Rooseveltu, kuris, sa
ko, turįs kietų širdį eks-karei- 
viams. I). Rep.

Lietu-
Klubas rengia sa- 
sekmadienj, Rugp. 
vai. po pietų, Bel- 
Vieta puiki, dava-

• MOTERYS Amerikoje vi
dutiniai praleidžia po $150 me
tuose visokiems savo veido ir 
kūno pagražinimo padarams.

išgyveno

pusamžis, 
Chicagoj.

Jatkenų

pusamžė, 
Chicago- 
Saudžiu- 
išgyveno

kad

OHIO VALSTIJAI JIS REIKALINGAS

Balsuokit už Charles Savvyer

Governor

• Keletas Priežasčių Kodėl:
1.

2.

3.
4.

Ves visus departamentus griežtu 
biznio pagrindu.
Griežtai laikysis ekonomijos ma
žindamas kaštus ir taksus.
Griežtai prisilaikys Cicil Service. 
Valstijos darbininkai turės laisvę 
dirbti politiškai ir individualiai.

5. Dės pastangas parūpinti šelpimų.
6. Palaikys Socialio Draudimo idėjų.
7. Parūpins Senatvės Pensijas.
8. Prašalins trukdymų išmokėjimui 

darbininkams Atlyginimų.
9. Išgaus teises Bedarbės Atlygini- 

iimo.
10. Rems visus sumanymus reikalin

gus prižiūrėjimui vargšų.
11. Panaikins netikslumus valstijos 

degtirės departamente.
Pripažins principų Kolektivio De- 
rėjimosi ir teisingo atsinešimo į 
darbininkų reikalus.

12.

Demokratiškos Primaries, Antradienį, Rugpjūčio 9 d.

mirė

NORI DAUGIAU ŽINIŲ
Buvo 

mirtį 
mirė 
Pa. 
mer,
tiečių suteikti 
apie velionį, 
rašykit šiuo antrašu:

Kazys Velička, 
2C6 Stemson street 

Herkimer, N. Y. 
.y. .y. *

MORKŪNAS Antanas, 61 me
tų amžiaus, mirė Liepos 25 
d., Cleveland, Ohio.

KERUTIENĖ Ona, senvyko 
amžiaus, mirė Liepos 24 d., 
Cleveland, Ohio. — Gudkai- 
mio k., Naumiesčio parap.. 
Seinų apsk. Amerikon at
važiavo 1903 metais, visų 
laikų išgyveno Clevelande.

SAVICKAS Pranas, 74 metų 
amžiaus, mirė Liepos 30 d., 
Cleveland, Ohio. Amerikoje 
išgyveno virš 50 metų.

ADOMAITIS (vardas nepažy
mėta, Liepos mėn. prigėrė 
Michigan ežere.

ALEKSANDRAVIČIENĖ Kazė 
(Eisenaitė), pusamžė,
Liepos 11, Chicagoje. — Ra
seinių apsk., Karklėnų par., 
Kumpelkio kaimo. Ameriko
je išgyveno 40 metų.

MIKALAJŪNAS, mirė Liepos 
mėn., nuo sužeidimo automo
biliu, Baltimore, Md.

BANIENĖ Viktorija, 56 metų, 
mirė Liepos 10 d., Great 
Neck, N. Y.

MILIUS Juozas, palaidotas 5 
Liepos, Lynivood, Pa.

GUDAS Antanas, mirė Liepos 
3, Chicagoje. — Plungės p., 
Žarėnų v.

ČESNA Leonas, užmuštas siek
tos, Liepos 11, Miami, Flori
doj. Gimęs Plymouth, Pa.

MIKUŽIENĖ Marė, 51 metų, 
mirė Liepos 6, Philadelphia, 
Pa.

ŠČEGAUSKAS Benediktas, 30 
metų, mirė Liejos 9 d., r.uo 
sužeidimo automobiliu.

SAULĖNAS .Jonas, 65 metų, 
mirė Liepos 6 d., Brooklyn, 
N. Y.

KLIMAS Aleksandas, mirė 4 
d. Liepos, Brooklyn, N. Y.

NAGRANAUSKAS Cipras, 86 
metų, mirė Liepos 4, nusi
šaudamas, Philadelphia, Pa.

SUKOCKIS Kazys, 44 metų, 
mirė Liepos mėn., Philadel
phia, Pa.

JARAŠIŪNAS Jonas, mirė Lie- 
! pos 7 d., Detroit, Mich.
MALEšIUS Mykolas, mirė 

Liepos, Brooklyn, N. Y. 
Liko žmona, trys sūnus 
dvi dukterys.

POCIUS Kazys, 64 metų, mirė 
Liepos 8 d., South Boston, 
Mass. — Gimęs Šaukėnų pa
rapijoje. Liko žmona Ona 
(Gaidytė), du sūnus ir dvi 
dukterys.

AMPRULEVIčIENĖ 
mirė Birželio 
York, N. Y.

TAMKEV1CIUS
Liepos mėn.,

NEVERAUSKIENĖ Mirgsrie- 
ta. mirė Liepos m., Miners- 
ville, Pa. Liko sūnūs kuni
gas, vyras Juozas, duktė :'r 
trys sūnus. Amerikoje iš
gyveno 39 metų.

STANOKIS Juozas mirė Lie
pos mėn., Miners\jlle, Pa.

ARKUČAUSKAS Jonas, 52 m. 
mirė Liepos 10 d., Brooklyn, 
N. Y.

DRULA Kazys, 75 metų! mirė 
Liepos 5 d., Ansonia, Conn. 
Amerikoje išgyveno 42 me
tus.

MATULEVIČIUS Ignas, 64 m. 
mirė Liepos 14 d., Brook- 
Jvn, N. Y.

MAŽEIKA Rnymord, 26 metų, 
mirė Liepos 15 d., Brooklyn. 

i N. Y.
KRIKŠČIŪNAITĖ Juze, jau

nuolė, mirė Liepos mėnesį, į 
Į Montreal, Kanadoj. 
IŽUDIS M., mirė Kovo 19 
I Southbury-Oxford, Conn.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš-
* tis Amerikoje, einantis 52 me- 
’ tus ir antrus metus populiariu 
j dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
i Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių gyvenimų, kul-
l turų, mokslų, gina tautinius 
Į reikalus, kovoja su nutautėji- 
j mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimų (thm leidžia, An- 

į gliška kalba puslapį), nagrinė- 
I ja moterų reikalus ir gyveni- 
1 mų. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimų. 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
daug apie Lietuva rašo. Spren
džia politikos 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.
• VIENYBĖS

tvtojai, pasinaudodami leng
vata, prašomi savo giminėms 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas — 2 dolarių 
■r.etams.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:
VIĖ N Y B Ė

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir kulturinius 
patiekia vėliau- 
žinias su pavei-

dienraščio skai-
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DYKAI BANDYMAS
MITO REUMATIZMO

Veronika
11 diena, Ncv>-

d.,

Metodą,

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį norai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuri3 t k 
pareikalau'’. Jei ken 
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę. arba labai jau- 
lus, jeigu turit ken- 
ėti knžnoje oro per- 
minoj, štai jums pro- 
a išbandyti paprastą, 

kuris pagelbėjo šim-Oą. ą 
tams,

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 d'enas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
ia ir adresą tuojau j
ROSSE PRODTJCTS CO. Dent. 7-3 
>7OR W. Farwell Avė. Chjcago. III.

TURIT REIKALU SU 
LIETUVA?

Esu Lietuvos Teisingumo Mi- 
žinioje, ir turiu 

Leidimų Nr. 3928, 
ais reikalais. Jeigu 
kokius reikalus Lie- 

:1 savo ūkės ai; ramo 
?snius, jei norit ap- 
insurance) namo, au- 
, ar savęs, 
mausiu

nisterijos 
z\merikos 
ir siimti t 
ius tnr.it 
tnvoie dėl 
ir smuike 
drausti (i 
tomobilio, 
tės, natar

BRONIUS C 
2123 Tustin St.

Pittsburgh, Pa.

kreipki- 
sųžiningai. 
JAKENTA 

Tel. EV. 1259



W5S DIRVA 3

Neribotos “Pažangiųjų” 
Veidmainystes

Kaip Veikia Musų Darbo Žmonelių Mulkintojai

Kelione į Brangią Lietuvą

MULKINA VISUOMENĘ

Kiekvienas blaivai protaująs 
Amerikos Lietuvis žino kad 
taip save vadinanti “progresy
viais” raudonieji bendrafronti- 
ninkai yra visuomenės mulki
nimo ekspertais. Jiems lygių 
nėra. Jie mulkina ir kartu iš
naudoja visuomenę — tą dalį 
visuomenės kuri nepajiegia 
blaivai protauti. Nelaiminga 
neprotaujanti visuomenė! Ją 
visoki gyvenimo parazitai mul
kina ir išnaudoja. Iki skaus
mo išnaudoja ir už didžiau
sius kvailius laiko.

Taip, raudoniesiems progre- 
syviams visokios priemonės 
geros visuomenės mulkinimui 
ir išnaudojimui. Jie veidmai
niauja, meluoja ir visus purvi
na, niekina kas tik išdrysta jų 
tikslams pasipriešinti. Jie ap
simeta ir demokratijos gynė
jais, ir Lietuvybės pionieriais, 
ir patriotizmo herojais, nors 
patys į jokius kilnius žmonijos 
gyvenime principus ir siekinius 
netiki. Dolaris, pasipelnymas 
— vyriausias jų tikslas gyve
nime.

Laikas Amerikos Lietuvių 
visuomenei šituos raudonuo
jančius tipus pažinti. Laikas 
visai musų tautinei spaudai ši
tuos veidmainius be jokio pa
sigailėjimo demaskuoti ir nuo
lat rodyti Lietuvių visuomenei 
tokiais kokiais jie ištikro yra. 
Kadangi raudonųjų veidmainių 
visos pastangos pastaru laiku 
atkreiptos užvaldymui penkias
dešimts metų Amerikos Lietu
vių truso ir sukrauto kapitalo, 
kad nelaimės valandoje butų 
kuo pasigelbėti — užvaldymui 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, tai šia proga ištempiu 
viešumon dvi jų veidmainystes 
SLA. reikalais.

SLA. seime 
“kazionais 

užlaikė ir 
savo delega-

Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelione ir Įspūdžiai 
Vykstant j Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 

Į 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes
* -Y- «

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

au- 
Jis 
na- 

irgrobia Susivienijimą 
kad tautininkai tą daro, 

pereitais pildančios tary- 
rinkimais, tiek ir prieš

principas. Ir dar tokis tipas 
drysta kalbėti apie bepartiviš- 
ką veikimą organizacijoje.
SAVIŠKIUS PERSTATO 
DIDŽIAUSIAIS MULKIAIS

Kad pereitame 
bendrafront minkai 
pinigais” suvežė, 
vaišino arti visus
tus tai visiems žinomas faktas. 
Haverhill, Mass., delegatai ga- j 
vo po 40 dolarių kelionės išlai
doms. Tėvynėje buvo rašyta 
kad Easthampton, Mass., kuo
mi “Vakarų Komitetas” pasiū
lęs 30 dolarių delegato kelionei 
į seimą, jei išrinks “progresy- 
vį” delegatu, žinoma, kuopa 
atliko kas reikia. Pačiame sei
me SLA. iždo globėja Mikužiu- 
tė užrekordavo kazioną vagoną 
iš Chicagos, kuriuo buvo atvež
ti į seimą ir parvežti atgal į 
Chicagą kazioni delegatai.

Lenkiškų nezaležninkų kuni
gas, kuris neva klebonauja 
Scrantono Lietuvių tautiškai 
bažnyčiai, Mikas Valadka, vi
su savo Dzūkišku išdidumu 
gyrėsi ir svarbios vietos SLA. 
vadovybėje reikalavo už tai 
kad jis išleidęs virš 300 dola
rių “progresyvių” delegatų už
laikymui ir vaišinimui laike 
seimo.

Vienok Grigaitis drysta vie
šai šituos faktus užginčyti. 
Sako, jokių delegatų apmokė
jimų ir papirkimų nebuvę, 
gi apie 100 “progresyvių” 
legatų žino kad jie buvo 
mokėti, dykai laikomi ir
šinami Scrantone laike SLA. 
seimo. Tokiu savo akiplėšiš
kumu Grigaitis ne tik begė
diškai veidmainiauja bet ir sa
viškius ištikimuosius didesniais 
mulkiais ir už paprasčiausius 
mulkius palaiko.

Nelaimingiausi žmonės yra 
tie kurie nepajiegia pasiprie
šinti savo vado tokiems jų pa
žeminimams. Jie laikomi vi
siškai nepajiegiančiais protau
ti žmonėmis, 
visuomenės 
mulkina ir 
nepajiegia
juk nesiduotų save mulkinti ir 
išnaudoti.

Pažangus Delegatas.
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STOCKHOLME VĖL SUSI
TINKAM SU KAUNIEČIAIS
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Gal gi ta dalis 
kurią raudonieji 
išnaudoja, ištikro 
protauti. Kitaip

polemizuodamas su 
Angliško skyriaus 
V. Bukšnaičiu, dėl

ŽYDAS MUŠA IR 
PATS RĖKIA

Chicagos socialistų dienraš
čio redaktorius, Pijus Grigai
tis, elgiasi lygiai taip kaip 
kščiau paminėtas žydas, 
pats neriboto partiviškumo 
gaiš 
rėkia 
Tiek 
bos
pereitą seimą ir seimo laiku 
visa gerkle rėkė kad reikia at
mušti tautininkų užsimojimą 
užvaldyti Susivienijimą. SLA. 
turi pasilikti nepartine organi
zacija, sako Grigaitis. Bet 
žvilgterėkime kaip jis pats el
giasi ir ko siekia.

Kas dalyvavo pereitame S. 
L. A. seime kiekvienas galėjo 
matyti Grigaičio vadovaujamų 
bendrafrontininkų p a r t i n ius 
apetitus. Kad tų savo apetitų 
negalėjo pilnumoje patenkinti 
tai tik dėl to kad neturėjo 
dviejų trečdalių seimo atstovų 
jo partiniams apetitams prita
riančių.

Dabar 
Vienybės 
vedėju p.
išmetimo iš vietos p. Vitaičio, 
Grigaitis atvirai pasisako kad 
jis ir jo pritarėjai negalėjo 
remti Vitaičio kandidatūros 
vyriausia dėl to kad Vitaitis 
netarnavo socialistams. Esą 
Pittsburgho seime Vitaitis bu
vo išrinktas socialistų balsais, 
vienok jis socialistams netar
navo ir prie jų neprisidėjo. 
Įdomus prisipažinimas.

Bet kam Vitaitis tarnavo? 
Karštesni tautininkai taip pat 
buvo nepatenkinti Vitaičiu. 
Sako, jis ir tautininkų reika
lams SLA. organe netarnavo. 
Kuomet iš abiejų pusių Vitai
tis kaltinamas už netarnavimą 
sroviniams siekiniams tai aiš
ku kad jis vienatiniai tarnavo 
Susivienijmui! Bet Grigaičiui 
to neužtenka. Jis nori kad 
Tėvynės redaktorius tarnautų 
socialistų partiniams tikslams 
Susivienijime. Jei ne su ma
nim tai prie mane — Grigaičio

• AMERIKOS proto ligų ligo
ninėse tų sergančių pacientų 
skaičius daugėja. Tačiau žino
vai sako to priežastis yra ne 
tame kad daugiau žmonių ap- 
serga proto ligomis, bet kad 
daugiau žmonių kreipiasi Į li
gonines pagalbos j ieškoti dar 
kuomet liga yra pradžioje.

Kandidatas j Valstijos 
Attorney General

THOMAS J. HERBERT

Colonel Thomas J. Herbert, Pa
saulinio karo pilotas ir Republiko- 
nų nominuotas į Ohio Valstijos At
torney General du metai atgal, da
bar vėl kandidatuoja ton vieton. 
Jis pareiškė: “Didžiausias darbas 
Ohio Valstijos Attorney General 
per sekančius du metus bus apva
lyti šiukšlyną kurį pridarė dabarti
nė valstijos valdžia, ir aš pasižadu 
tą valymo darbą geriausia atlikti, 
j tą vietą išrinktas.”

Herbert, dar būdamas ligoninėje 
sveikstantis nuo žaizdų dviejų kul
kų gautų kovojant "* 
buvo apdovanotas British Disting- 
uished Flying Cross 
Distinguished Service

Jisai suorganizavo 
Observation Sųuadron 
ir komandavo jį per 
vėliau tapo paskirtas 
Officer prie 37-tos Divizijos.

Birželio 1, trečiadienis. — 
Šį rytą mus išbudino telefo
nas — panelė Andriulytė pa
skambino ir pranešė mums kad 
su ja kartu atvyksta studen
tas mums palaikyti kompaniją 
šiądien, šis jaunas vyras yra 
iš Kauno, Juozas Lingis, jis 
studijuoja archeologiją ir et
nologiją Stockholmo universi
tete. Mums buvo malonu su
sitikti Lietuvos žmones šiuo 
laiku, ir jautėmės lyg butume 
jau pačioje Lietuvoje.

Pradėjom rūpintis dėl savo 
Lietuviškos kalbos ir 
visas pastangas kalbėti 
viškai kuotaisyklingiau. 
net pakomplimentavo
už musų gerą Lietuvišką kal
bėjimą. Visi kartu nuėjom 
pusryčiauti.

Ponas Jablonskis, Pasiunti
nybės sekretorius, padarė su
tartį musų apsilankymui ir ap
žiūrėjimui Stockholmo rotušės. 
Kuomet ten nuvykom, vadovas 
laukė musų ir pervedė ir apro
dė mums ją visą. Tai yra ne
apsakomai įspūdinga vieta. Tas 
pastatas yra ant salos prie pat 
vandens. Jame viduje randa
si puikiausių meno ir architek
tūros kurinių. Apačioje yra 
viena salė kuri priminė man 
Ispanijos garsią Alhambrą, jos 
grindys sudėtos iš didelių 
turkampių degintų plytų ir 
duje teka fontanas.

čia yra daugelis svečiams 
priimti salių išpuoštų puikiais 
piešiniais ir skaidrių spalvų 
draperijomis. Kiekviena salė 
kiek tik jų aplankėm vis kito
kios spalvos. Viena salė ku
rion buvo inėję yra apvali, ir 

j jei stovi jos viduryje pats gali 
girdėti savo aidą. Tas yra ne
paprasta todėl kad niekas ki
tas to aido negirdi kaip tik tas 
kuris kalba stovėdamas vidu- 

j ryje. Paskiau inėjom į mies
to tarybos posėdžių salę, šis 
kambaris yra pailgas, labai au
kštas ir raudonai išdekoruotas. 
Kėdės čia apdengtos raudona 
oda, ir nuo langų kabo raudono 

į aksomo draperijos. Kėdės ir 
stalai sustatyta ratu link vie
nos sienos, kur ant pakeltos 
platformos yra kalbėtojų sta
las ir vietos įvairiems tarybos 
viršininkams, šis kambaris J- 
rengtas su nepaprasta akusti
ka, net menkutis kuštelėjimas 
galima girdėti per visą salę 
bent kuriame jos kampe.

Paskutinė salė kurion mus 
įvedė buvo tiesiog dvasią už
imanti. Ji naudojama valsty
biniams banketams. Ji išrodė 
mažiausia šimto pėdų aukščio 
ir lubos išbaigtos skliautais. 
Grindys iš ąžuolo lentukių par
keto pavidalo ir labai žiban
čios, o visos sienos ir lubos iš
dabintos žėrhiųia auksine mo
zaika, žibančių skaidrių spalvų 
istoriškos figūros, kurios išro
do lyg nupieštos ant sienų. Šio
je salėje 
mozaiškų 
pastatas 
dolarių.

gino, nes ištyko einant nepa
junti kad eini, bet kuomet pri- 
junti kiek nueini, kai kai pri- 
ne tik pavargęs bet ir alkanas, 
taigi iš čia ponas Lingis nusi
vedė mus į valgyklą kur stu
dentai pietauja, čia vėl buvo 
įvairumo. Tai yra kafeterijos 
stiliaus. Pačios pasitarnavom 
sau ir smagiai pavalgėm.

Vėliau tą vakarą p. Lingis 
apsilankė pas mus ir mane su 
Brone išsivedė į šokių terasą 
įrengtą ant stogo. Tai buvo 
Birzelli Terrace. Ponas Lingis 
yra geras šokikas ir jis šoko 
su mudviem pasimainydamas.

Švedijoje priimta vyrui už
kviesti šokti moterišką kad ir 
nuo kito stalo, taigi kuomet aš 
šokau su p. Lingiu patėmijau 
kad Bronė išėjus šokti su ki
tu vyru svečiu, o pabaigus 
šokti papasakojo mums savo 
patyrimus. Pirmiausia ji neži
nojo ar eiti šokti su juo ar ne, 
nes negali švediškai suprasti, 
jeigu jis ją kalbintų, bet pasi
drąsino ir išėjo. Už kokio lai
ko tas vyras ją prakalbino ir 
ji atsakė nekalbanti švediškai, 
į ką ir tas vyras atsakė, “nei 
aš nekalbu”, Angliškai. Jisai 
buvo Stockholme chemikų kon
vencijoje, atvykęs iš to Carls- 
berg bravoro Kopenhagene. Jis 
kalbėjo gerai Angliškai ir kai 
jie išsikalbėjo, ir jis pasisakė 
gerai pažysta Kopenhagene tą 
poną Ammentorpe, kurį mes 
susipažinom.

Vakarą praleidom labai sma
giai, p. Lingis palydėjo mus iki 
viešbučio, ir susitarėm kitą ry
tą apsilankyti Gripsholm pily
je, kuri randasi kiek toliau iš 
miesto.

holmą, vėl susinešėm su p-lei 
Andriulyte ir p. Jablonskiu, 
jie atvyko pas mus į viešbutį 
apsilankyti, ir turėjom sma
gų laiką per porą valandų. Vė
liau visi išėjom į Bern’s nakti
nį klubą vakarieniauti ir pasi
šokti. ši vieta yra labai puiki, 
tikro kontinentalio stiliaus. 
Muzika maloni, ir musų palydo
vai vyrai buvo geri šokikai. 
Girdėdami tą muziką jautėmės 
kaip namie, nes dauguma jų 
griežtų dalykų buvo Ameriko
niška populiariška muzika.

To restauranto vidus lyg ko
kis operos namas, turi du bal
konus aplink sienas, kur žmo
nės prie stalukų sėdi ir valgo 
ir geria žiūrėdami į kitus šo
kančius, arba patys eina šokti. 
Nuo lubų kabo puikus auksuo
ti liktoriai, žmonės aplinkui 
mus puikus ir kultūriški, gra
žiai aspirėdę. Bronė ir aš la
bai gėrėjomės turėdamos pro
gą būti čia su musų gerais Lie
tuviais draugais, p. Jablonskiu, 
Leitenantu Lingiu (kuris pasi
rodo buvo leitenantas), ir p-le 
Andriulyte. Vėlyvą nakties va
landą gryžom į viešbutį, pil
noje dienos švietoje, — anot 
Bronės: “Saulėlydis pavirsta į 
aušrą”. Su p. Jablonskiu atsi
sveikinom, o p-lė Andriulytė ir 
Leit. Lingis prižadėjo 
prieplauką prie laivo 
holm išlydėti mus, nes 
plaukiam į Lietuvą.

Visą šį laiką buvom nesima
tę su Danielių moterim, nes su 
jomis pasimetėm Kopenhage- 

j ne. Bet kuomet nuvykom į 
Cunard Linijos ofisą Stockhol
me užsisakyti sau vietas laive 
į Klaipėdą patyrėm kad jodvi 

j taip pat tik ką buvo čia ir užsi- 
• sakė sau vietas ir jų vardai 
i buvo tame lakšte kiek viršuje 
musų vardų. Nudžiugom, nes 
žinojom kad busim su jomis 

I kartu kelionėje į Klaipėdą.

ateiti į 
Marie- 
jau iš-

Prancūzijoje,

ir American 
Cross.
112th Ohio 
1927 metais 
kelis metus, 
Division Air

randasi 18 milijonų 
akmenų, ir tas visas 
kaštavo 18 milijonų

KARALIAUS RŪMUOSE
Iš čia mes visi vykom į gam

tos istorijos muzejų ir meno 
galerijas, paskiau j karališkus 
rumus. Karalius tuo laiku bu
vo išvažiavęs iš miesto taigi 
mes turėjom progą pereiti per 
jo gyvenamus kambarius,
rėjom malonumo pamanyti kad 
mudvi vaikščiojam ten kur ka
ralius vaikščioja, ir net palytė
jo kedš ant kurios manėm ka
raliui tenka sėdėti.

Vaikščiojimas po muzejų ir 
karališkus rumus mus nuvar-1

Tu-

SENOVIŠKOJE KARALIŲ 
PILYJE

Birželio 2, ketvirtadienis. — 
Ponas Lingis pribuvo pas mus 
8 vai. ryto ir po pusryčių mes 
išėjom pasi j ieškoti nusipirkti 
atminčiai dalykėlių. Mes ypač 
įdomavome švedišku Orifors 
stiklu, kurio pasipirkome, ir 
be to dar kitų dalykėlių ir šve
diškų lėlių.

12:30 vai. dienos traukiniu 
išvažiavom į Gripsholm Pilį. 
Kelionė trunka apie porą va
landų. Važiuojant matėm Šve
dijos laukus, kurie yra gražus 
ir gerai prižiūrimi. Pagaliau 
atvykom į Gripsholm. Tai yra 
sena pilis, kurios dalys yra at
statytos išlaikymui Čielybėje. 
Kitais atžvilgiais ji yra savo 
originaliame stovyje, su visais 
senais rakandais ir papuošalais. 
Čia taip pat randasi didžiau
sias visoje Europoje portretų 
rinkinys, švedų senesni kara
liai gyveno šioje pilyje, per ku
rios visus 
perėjome, 
nime nesu 
portretų.
kunigaikščiiai, kunigaikštienės, 
visi nupiešti puikiuose aksomo 
rūbuose ir visi dėvėjo tą išim
tiną’ ermino kailiuką. Sienų 
sienos nukabinėtos daugybe šių 
didelių paveikslų, čia suka
binta apie 2500 portretų.

Vienas pilies šonas prieina 
prie vandens, kur tolumoje ma
tosi kelios medžiais apaugusios 
salos. Oras buvo iš nepasto
vių: ir lijo ir saulė švietė pa
sikeičiant. žiūrėdama per lan
gą aušktai iš pilies į ežerą pa
maniau sau, koks puikus vaiz- 
zas buvo šis toms didžioms po
nioms kurios čia gyveno, ir sa
vo vaizduotėje nuėjau šimtme
čius atgal.

Po keleto valandų vaikščio
jimo po 
keturių 
atgal į 
stojom
gerti karštos kavos, nes buvom 
sušalę, ir diena buvo nesmagi 
dėl savo lietingumo.

Kuomet sugryžom į Stock-

vas Marieholm Bukine josi* pro 
jas ir tarpe įjų< Ant Balų ma
tėsi puikus namukai ir resortų 
Vietos; jura buvo rami ir žėrė
jo! Saulės spinduliuose; salos 
žaliuojančios ir mirgančios gė
lėmis matėsi visomis pusėmis.

čia, ant švariai nušveisto 
Marieholm denio mes keturios 
sėdėjom ir gėrėjomės grožiu 
salų, juros ir dangaus, o visą 
tą laiką per radio pylėsi maloni 
muzika, jautėmės lyg esą pa
sakų šalyje, daugiau sužavėtos 
negu matant judančius paveik
slus kuriuose rodoma svetimi 
kraštai ir vaizdai, nes čia mes 
tą viską matom savo akim vi
same jų gamtiškame įvairume.

Bronė ir aš taip jautėmės 
patenkintos visu grožiu aplink 
mus kad iš džiaugsmo pradė
jom šokti prie radio muzikos. 
Net kiti pasažieriai aplink mus 
nujautė musų džiaugsmą ir 
prisidėjo prie musų smagumo, 
nes jų veiduose žėrėjo šypsą. 
O aš, — manyje širdis beveik 
plyšo iš džiaugsmo, nes šis bu
vo tikrai paskutinis musų < ke
lionės galas į brangią Lietuvą, 
kurios aš ilgėjaus ir turėjau 
viltį vėl pamatyti po keliolikos 
metų.

Marieholm yra puikus, pato
gus laivas, ir per vandenis nė
rė lyg gulbė. Musų maistas 
buvo geras, musų kambaris 
švarus ir jaukus, ir jame bu
vom tik mudvi su Brone.

Nors buvau iš vakarykščios 
nuvargus, bet visą sekančią 
naktį negalėjau užmigti, taip 
norėjau pamatyti pirmą vaizdą 
Lietuvos žemės; per visą nak
tį išlipinėjau iš lovos ir žiurė
jau per langą. Net Bronė pra
dėjo neapsikęsti dėl to, nes 
man reikėjo lipti ant jos lovos 
pasiekti langą. Link ryto ju
ra pasidarė banguotesnė, ir

I

apie 7:30 vai. ryto pamačiau 
Lietuvos pakraštį — Klaipėdą.
Seka: KLAIPĖDA — PASI
TINKA SU GĖLĖMIS. — KE

LIONĖ Į KAUNĄ, NAUJU 
GREITUOJU TRAUKINIU.
SEKMINĖS LIETUVOJE.

PRANEŠIMAS ATEI
VIAMS BALSUO

TOJAMS

Sekantį pranešimą ateiviams da
ro Davey for Governor Komitetas:

“Dabartinio Gubernatoriaus Da
vey žymiausias pobūdis buvo apsau
goti nuo nelygybės valdžioje, kas 
užtarnavo visose tautinėse grupėse 
Ohio valstijoje jam pagarbą.

“Gera valdžia reiškia valdžios 
suteikimą lygių progą visiems ci
viliniai, finansiniai ir visuomeniniai. 
Dabartinė administracija darė vis
ką kas galima toje linkmėje.

“Nuo to kai Gov. Martin L. Da
vey pirmiausia įstojo j visuomeniš
ką gyvenimą jis suprato kad nelai
mingieji turi gauti nors tokią pat 
lygybę kaip ir tie kuriems pasi
taikė užgimti geresnėse sąlygose.

“Kuomet jis buvo Ohio žmonių 
išrinktas į Kongresą, jis rėmė su
manymą ir skyrimą pinigų maitin- 
t i svetimoje šalyje badaujančius 
vaikus ir suaugusius. Kuomet jis 
pastarais laikais atmetė valstijos 
bilių kuris norėjo atimti duoną nuo 
burnos daugelio svetimšalių, jis tą 
savo nusistatymą tęsė ir toliau.

“Tautinės grupės stoja remti 
gubernatorių Davey už tai kad jis:

“‘Visada davė Ohio tautinėms 
grupėms progą ineiti j valdiškas 
vietas ir tarnybas; Ohio valstijai 
teikė atsakančią valdžią; apsaugo
jo mus ir musų vaikus nuo nelygy
bės užsispyrusių legislatorių kurie 
butų mus apsunkinę; jis pasišven
tė musų žmonių gerovei.’

“Vienas tautinės grupės vadas 
pasakė: ‘Musų politiška išmintis ir 
rimtas apsisprendimas neduos ki
taip mums elgtis. Rugpjūčio nomi
nacijose mes turim balsuoti už Gov. 
Martin L. Davey, bet pirm to mes 
turim raginti savo draugus remti 
jį ir dėti pastangas kad jis vėl bu
tų išrinktas’.

“Toks atsinešimas yra tarp atei
vių ir čia girnių, ir išrodo kad toks 
jų nusistatymas vėl suteiks Ohio 
valstijai atsakančią, bešališką ad
ministraciją su jos vadovu Gov. 
Martin L. Davey.

PRISKAITANT TAKSAS

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą 
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.

IŠPLAUKIAU Į KLAIPĖDĄ
Birželio 3, penktadienis. —
Šį rytą atsikėlėm anksti, nes 

musų laivas išplaukia 9 valan
dą. Buvom labai nuvargusios 
nuo apžiūrėjimų miesto ir šo
kių ir neturėjimo laiko miegoti. 
Pribuvom į laivą laiku, radom

i savo kambarį ir tuoj nuėjom 
| pasimatyti su Danieliene ir jos 
dukteria bei musų draugais p- 
le Andriulyte ir Leit. Lingiu. 
Tuoj pamatėm juos ateinant 
link laiko, ir koks džiaugsmas! 
Tikru Lietuvišku nuoširdžiu 
papročiu, p-lė Andriulyė ir 
Leit. Lingis turėjo mums išlei
stuvėms gėlių. P-lė Andriuly
tė turėjo po puokštę baltųjų 
smulkių lelijų (lilly of the val- 
ley) ir pasakė kad jas paauko
tume Baltijos Jurai jeigu ji 
pasidarytų audringa; Leit. Lin
gis turėjo tris puikias raudo
nas rožes, po vieną mums ir 
p-lei Danieliūtei, apie kurią pa
sakėm jam vakar. Kaip tik 
tuo laiku mes susiradom Da
nielių moteris, labai buvo sma
gu vėl pasimatyti; perstatėm 
jas musų draugams, ir Leite
nantas įteikė ir Juzei skaisčią 
raudoną rožę. Tuoj laivas ir 
pradėjo plaukti, Leitenantas ir 
p-lė Andriulytė stovėjo priesto- 
tėje ir mosavo mums iki mes 
išnykom iš akių, ši diena buvo 
puiki, nes vis turėjom prasto 
oro; dabar buvo šilta ir saulė
ta; mes pasitaisėm sau sekan
čioms 24 valandoms kelionės ir 
išėjom į laivo viršų pasidairyti 
vaizdų kokius pravažiuojame.

Kopenhagene, kuomet su p. 
Grini išsikalbėjom apie musų 
kelionę toliau ir Bronė pasakė 
jam kad mes manom gryžti per 
Montrealą ir Tūkstantį Salų, 
jis pasakė mums kad plaukda
mos Švedijos pakraščiu mes 
matysim dešimts tūkstančių sa
lų, ir taip buvo. Salos, salos, 
tūkstančiai jų, puikios, me
džiais apaugusios, nekurios ga
na uoluotos, vietomis plaukiant 
pro salas rodės gali ranką iš
kišęs pasiekti nekurias, taip 
jos buvo arti viena kitos; lai-

I

kambarius ir sales 
Niekad savo gyve- 
mačius tiek daug 

Karaliai, didžiūnai,

sales ir kambarius tos 
aukštų pilies, gryžome 
traukinį. Pakeliu su- 
mažoje valgykloje iš-

t

I
•ft

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per 
. Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
KUNGSHOLM .... Rugpjūčio 18, 
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 7 
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 1
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 

laivakorčių agentą, arba

Rugsėjo 14
Spalio 1

Rugsėjo 24

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

•v

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

i

iI

| Nikodemas A. VVilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
sh 6522 Slincrior Avė. IIFnrloronnB; 6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

i

i
s

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

i
I
I

s
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Dienos Klausiniais
JAPONŲ-RUSŲ SUSIKIRTIMAS

ĮZINŲ-Japonų karas, di- 
* dėlių mastu vedamas, 
spaudoje tapo nustumtas į 
užpakalį pastarų kelių die
nų Japųnų 
Rusais dėl 
žiaus tarp 
ir Japonų 
Mančukuo.

Neišrodo 
didesnis karas, ypač kad 
dabar Japonijai nepatogu 
pasidaryti sau kitas karo 
frontas iš užpakalio. O ir 
Sovietų Rusija nenori ka
ro, kaip su niekuo kitu taip 
ir Japonija.

Gal kam išrodytų kad 
Rusai dabar “tyčia erzina 
Japonus” ir nori įtraukti į 
karą. Bet tas netiesa.

Maskvos vyriausybė la
bai dėl to susirupinus, tė- 
mija padėtį šaltai ir rim
tai. Stalinas ruko sau pyp
kę, žiuri ir tyli.

Pati sovietų liaudis ke
lia protestus ir rėkauja 
prieš Japonus, tačiau liau
dis karo nepaskelbia.

Sovietai neturi jokio no
ro eiti užstoti ir gelbėti Ki
nams tiesioginiu budu, ir 
dėl to Maskva Japonijai 
karo neskelbs.

Ta dalis teritorijos už 
kurią Japonai ir Rusija 
susivaržė yra neaiškiai nu
statytu rubežium, bet tas 
yra palikę dar iš carų lai
kų, iš sutarties Kinų su 
Rusija 1869 metais. Kada 
Mandžuriją valdė Kinai ta 
sutartis buvo gera. Bet 
kuomet Japonai įsteigė sa
vo Mančukuo ir prisiarti
no prie Rusijos pašonės, 
prisiėjo išspręsti kur tik
rai ta siena eina, ir Rusai 
ir Japonai už tai susistum- 
dė.

Už tuščią, bevertį žemės 
ruožtą tos dvi galingos val
stybės karo nekels, jeigu 
neįsivels kokia nenumatyta 
didesnė painiava.

susikirtimu su 
neaiškaus rube-
Sovietų Sibiro 
kontroliuojamo

kad dėl to kils

*-----------------------------------
giedoti, kur minima ir Lie
tuvos didvyriai, kuriuos jie 
pašiepė, išniekino, ir meilė 
Lietuvos, kurią jie visų įtū
žimu iš Lietuvių širdžių iš
rauti bando, yra tolimi ir 
negalimi jiems dalykai.

Tačiau musų komunistų 
vadai atsistoję su visa pu
blika, rėkia tuos himno žo- 
džius, lyg norėdami....

Daugelyje musų kolonijų 
Lietuviai apsigaus: pasitai
kys su jais rengs ir Lietu
vos nepriklausomybės mi
nėjimą ir kitas patriotines 
šventes.

Kad to neįvyktų, šiuomi 
persergstime tautinę ir ka
talikišką visuomenę ir jų 
draugijas bei kuopas: bukit 
atsargus, nes tie kurie ap
simetę dirba daug žalos pa
daro. Komunistai kaip rė
kė taip rėkia apie griovimą 
viso kapitalistinio pasaulio, 
kaip niekino taip niekina 
tautiškumą, kaip griovė 
taip griauna musų tautinį 
veikimą. Tik jie dabar pa
keitė savo veikimo gaires. 
Ko negalėjo prieiti atvirai 
kovodami, dabar nori pa
siekti “gražumu”....

Henry Ford, automobilių 
magnatas, šiomis dienomis 
sugyveno 75 metus am
žiaus. Detroite surengta 
jam ta proga didelės iškil
mės. Fordas gimęs rado 
pasaulį važinėjant arkliais 
ir ratais, paliks jį motori
zuotą.

Suv. Valstijų Senate ke
liama sumanymas kitą me
tą pravesti tarimas kad 
prezidentas negalėtų kan
didatuoti trečiam termi
nui.

BEREIKALINGAS 
DŽIAUGSMAS

Laikas nuo laiko mūsiš
kiai kad ir ne visai rimtai, 
pareiškia, esą nors tiek 
musų laimėta kad komunis
tai jau pradėjo Lietuvos 
Himną giedoti....

Mes claug kartų, ir isto
rijos laikais ir dabar, bu
vom apgauti visokių klas
tingų gaivalų, kurie apsi-' 
metę kuo nors priėjo prie 
musų savo pasinaudojimui.

Komunistų permetimas 
savo gairių ir pradėjimas: 
garbinti “demokratijos ku- Į 
rėjų” visuotiname gyveni
me, ir giedojimas tautinio 
himno musų gyvenime yra 
ne kas kaip tik “durniaus 
lošimas”. Tai yra jų nie
ko jiems nekaštuoj antis 
triksas eiti prie tų minių 
kurios iki šiol jiems buvo 
neprieinamos.

Jų pirmesni bandymai va
ru, gudrybėmis ir klasto
mis žmones pasigauti nie
ko jiems nedavė/. Ten kur 
spėka įsibriovė į valdžią, 
kaip pav. Rusijoje, ir ten 
jie susidemoralizavo, sker- 
džiasi vieni kitus.

Po 
siems komunistams, kurie 
iš to nori duoną valgyti, 
nesiseka nieko pastovaus 
sukurti. Bet gyventi rei
kia. Taigi, jie ima, bando 
vieną gudrybę po kitos. Se
na gudrybė nusidėvi ir nie
ko neužpelno, jie tuoj su
galvoja kitą.

Musų gyvenime, jų per
simetimas Lietuvos Himną

pasaulį išsiblaškiu-

TAUTINĖS TARY 
BOS VEIKLAI 
GALIMYBĖS

Negalima neatsiliepti j 
vos Redakcijos rašinį 
te “Stiprinkime Tautinį 
mą“.

Dir- 
antraš- 
Judėji- 

Šiame rašinyje pasireiš
kia ne tik geri norai tautinio 
judėjimo stiprinimui, bet kar
tu nurodoma ir kai kurios sri
tys Scrantono tautinėje konfe
rencijoje sudarytos- Tautinės 
Tarybos veikimui.

“Savo darbų programe turė
kime gaivinimą ir auginimą T. 
M. D. kuopų, Sandaros kuopų, 
steigimą Tautinės Tarybos sky
rių kolonijose“, sako Dirvos 
redaktorius. Tai sveikas pata
rimas ir nurodymas tautinės 
vęiklos stiprinimui. Pirmiausia 
ir svarbiausia visa tautinė vei
kla turi remtis organizuota vi
suomene. Palaidų būrelių vei
kimas esti tik laikinas. Kuo
met veikimas paremiamas or
ganizuotomis jiegomis tai jis 
yra autoritetingas ir pastovus.

Apie Tautinės Tarybos vei
klai galimybes vieni abejoja, 
kiti lyg prisibijo kad ji gali 
nustelbti idėjinių grupių veiki
mą tautinėje srovėje. Man ro
dos kad nei viena nei kita nuo
mone nepagrysta jokiu rimtu 
argumentu. Pirmiausia, savo 
rašinyje Tautinės Tarybos na
rys ir Dirvos redaktorius, p. 
K. S. Karpius, nurodo iš ko 
bus organizuojami Tautinės 
Tarybos skyriai:

“Tie skyriai gali susidėti iš 
atstovų TMD., ALTS. ir SLA. 
kuopų ir vietinių klubų bei 
draugijų“.

Vadinasi, steigiant Tautinės 
Tarybos skyrius iš gyvuojan
čių ir veikiančių kolonijose 
centralinių organizacijų kuo
pų ir vietinių draugijų, nebe
lieka jokios baimės kad Tauti
nė Taryba galėtų ar siektų nu
stelbti kitų visuomeninių or-

rei-
yra 
tin- 
dar-

pirmiausiu Tauti- 
veikimo žygiu bus 
musų nacionalių 
ir tautinės spau-

TAU SVAJONĖM VISKĄ
Aš tavo geltonas kasas dabinau 
eilėraščių posmais, rieškučiom žiedų; 
palikęs vienužis kankles skambinau, 
neklausei tu dainos virpančių aidų.
Tada aš norėjau pažaist su tavim, 
lyg tas žiedas su žiedu kad žalioj lankoje, 
aš ir tave bandžiau ta užkurti ugnim, 
kur prigesus ruseno jaunoje sieloje.
Bet, pragysta gaidys, beeiliuojant posmus 
neprašyta aušra jau lend’ po langais;
dar vis daužos širdis, malšinu jos skausmus 
ir einu rasos rytą nusagstytais laukais.
O parėjęs gulu ant pakvipusio šieno, 
ir nuaudžiu auksinių tau gijų svajones, 
prisitraukęs krutinę aromato kaip pieno, 
jau užmigęs, siunčiu tau sapnais viliones.

St. Daugiitis-Ramoviškis.

PARBLOKšTA JAUNYSTĖ
Nučiuro gyvenimas, kaip ant uolos išdygęs grūdas. 
Parblokšta jaunystė povaliai nykti ima;
Melancholijon paskendo tas nuolatos šypso jąs veidas 
Ir širdis, kuri džiaugsmu klestėjo, pajuto nusivylimą.
Likimas man gyvenimą rudeniais nukaišė,
O saldaus pavasario nei vieno vainikan neįpynė;
Ir veidą mano, taip anksti, raukšlėmis išraižė,
Ir mano svajonių perlus į dulkes jau sutrynė....
Taip nuoširdų pažvelgus į šypsančias lupas be skausmų, 
Ir rože žystančius veidus, kaip savo džiaugsmą sako— 
Pro skausmus pradžiugti, nors džiaugsmu kitų, 
Nes savo džiaugsmo jau senai širdis neteko!....

Liepos 16, 1938. Kapsų Aguona.

SKAITYMAI

Į ganizacijų veikimą. Prieš^n- 

l gai, man rodos subūrimas tau- 
; tinių organizacijų kuopų ir 
vietinių draugijų į bendrą vei- 

I kimą kolonijose sustiprins vi
sas organizacijąs ir draugijas. 
Jei Tautinė Taryba bandytų 
uzurpuoti idėjinių organizaci

jų autoritetą ar veiklą tai jos 
i skyriai galės centrui priminti 
Į kad jis ne savo srities veiki- 
Į mo imasi. Kuomet skyrius 
i sudaro centralinių organizaci- 
j jų kuopos tai jokio pavojaus 
; iš Tautinės Tarybos veikimo i 
negali būti toms organizaci
joms.

Kuomet kolonijose susidarys 
Tautinės Tarybos skyriai kaip 

■ aukščiau nurodyta iš naciona
lių organizacijų kuopų ir vie
tinių draugijų atstovų, jau tuo 
pačiu bus įkurtas autoritetin
gas ir plačios organizuotos vi
suomenės remiamas tautinio 
veikimo centras kiekvienoje 
kolonijoje. Tokis veikimo cen
tras galės sėkmingai ruošti ne 
tik Spalių 9-tos, Lietuvos Ne
priklausomybės Šventes ir ki
tus panašius minėjimus, bet 
galės ir platų tautinį bei kul
tūrinį veikimą pareikšti. Ame
rikos Lietuvių gyvenimo 
kalais tiek įvairių darbų 
kad tik pajiegtume juos 
karnai nuveikti. Tiems
bams planus patiekti ir juos 
vykinti be abejonės pagelbės 
Tautinė Taryba.

Sakysim 
nės Tarybos 
stiprinimas 
organizacijų
dos. Per savo skyrius koloni
jose Tautinė Taryba galės la
bai efektingai paskelbti ir vy
kinti vajus centralinių organi
zacijų ir tautinės spaudos stip
rinimui. šitokios darbuotės va
jus po vąjui gali eiti ištisus 
mėnesius. Pavieniai veikiant 
tokių efektingų ir taip plačiai 
organizuotos visuomenės re
miamų vajų negali vykinti nei 
viena organizacija, nei vienas 
laikraštis. Tik sujungtomis 
^isų kolonijų, visos Amerikos 
Lietuvių išeivijos jiegomis ga
lima pilnai sėkmingus vajus 
pravesti.

Yra visa oilė ir kitų panašių 
darbų, apie kuriuos prie pro
gos teks dar kartą pakalbėti. 
Pirmiausiu, tačiau, Tautinės 
Tarybos uždaviniu turėtų bū
ti stiprinimas tautinės spau
dos ir tautinio veikimo. Tau
tinis veikimas sustiprės ir iš
siplės tik tuomet kai turėsime 
stiprias nacionales organizaci
jas. Tik vieninga ir draus
minga Amerikos Lietuvių tau
tinė visuomenė tegalės sėk
mingai konkuruoti tautiniuose 
ir kulturiniuose darbuose su 
kitomis musų srovėmis.

Tautinės visuomenės veiklai 
galimybės plačiausios, nes ji 
sveiku tautiniu pagrindu pa
remta. Tautinės visuomenės 
veikloje niekuomet nebuvo ir 
nebus jokių svetimiems die
vams tarnavimo priemaišų, 
nuo ko nėra laisvos kitos sro
vės. Todėl visomis išgalėmis 
jungkime jiegas ir išplėskime 
tautinės veiklos tinklą visoje 
Amerikoje.

S. E. Vitaitis.

MOTINŲ IR KŪDIKIŲ MIRTINU- 
MAS AMERIKOJE

Ą MERIKA giriasi savo aukštu gyvenimo laip- 
sniu. Giriasi saugumu darbininkų dirbtu

vėse nuo nelaimių. _ čia visai atsikratyta difte- 
rijos. Nūkovota džiova, ir sifilis smarkiai nai
kinamas.

Bet kiek yra padaryta gelbėjimui motinų ir 
kūdikių kurie ir kurios miršta laike gimdymo?

Pasekmingai nukariauta kornus naikinanti 
vabaliukai. Apsidirbta su galvijų ragų ir snu
kių liga. Gabiai išauginama pagerintos veislės 
kiaulių.

Bes motinos ir kūdikiai miršta laike gim
dymo — metas į metą, kaip prieš dvidešimts 
metų seniau taip ir dabar. Statistikos iš dvide
šimts dviejų metų atgal ir šių dienų neparodo 
jokio žymaus pagerėjimo.

Viskas, viskas pažingėjo pirmyn gerojon 
pusėn, tačiau permažai atkreipiama dėmesio į 
12,000 motinų ir 74,000 kūdikių kurie laike gi
mimo miršta kas metai, ir apie <56,000 kūdikių 
kurie miršta pirmais gyvenimo metais, žino
vai tikrina kad dauguma jų galėtų gyventi jei
gu motinos ir kūdikiai gautų atitinkamą prie
žiūrą.

Amerikoje praleidžiama bilijonai dolarių vie
kam kas tik sugalvojama, bet šykštaujama li
goninėms ir slaugėms ir kraujo perleidimams ir 
kitiems būtiniems reikalams kurie prisidėtų prie 
sustiprinimo gyvasties ir žmonių veislės gerini
mo.

Kaip pasirodo, Suvienytose Valstijose mir- 
tinumaš motinų ir kūdikių laike gimdymo yra 
aukštesnis negu Belgijoje, Danijoje, Airijoje, 
Šveicarijoje, Anglijoje, Japonijoje, Kanadoje, 
Čekoslovakijoje, Italijoje, Švedijoje! Ar dėl to 
neturėtų Amerika rausti iš gėdos, kuomet įvai
riais kitais dalykais didžiuojasi.

Iš motinų kurios laike gimdymo mirė 1936 
metais, netoli <5,000, arba 38 nuoš., mirė nuo už
krėtimo. “Septicemia“ vadinama tas užkrėti
mas ir mirtis, bet beveik visos tos motinos šią
dien butų gyvos jeigu joms butų buvę suteik
ta atitinkama priežiūra prieš ir po gimdymo.

Prie to 20 nuošimčių mirė nuo abortų ir 23 
nuošimčiai mirė nuo toxemijos, o 11 nuošimčių 
mirė nuo kraujagyslių trūkimo —. bet dėl to 
nieko nesidaroma. Visa šalis parodo didelį iš
gąsti jeigu iškyla potviniai ir pražudo kelis de- 
sėtkus žmonių, bet visai mažai kas pamanoma 
ir skiriama pinigų toms 12,000 motinų kurios 
miršta tik todėl kad norėdamos atvesti naują 
gyvastį į šį pasaulį negauna tinkamos priežiūros.

Tos motinos palieka be globos kitus 35,000 
savo vaikų — augančių vaikų, kurie turi susi
durti su liūdnu našlaičių likimu.

DAKTARAI 
PASIPRIEŠINO

Prezidento komitetas re
komendavo Amerikai pla
tų viešos sveikatos progra
mą, kuris atsieitų 850 mili
jonų kas metas. Bet tam 
pasipriešino Amerikos Me- 
dikalė Draugija, kuri pa
reiškė jog tas planas nega
limas įvykdyti.

Tas gal būt pasirodė pa
kenks daktarų bizniui, to-; 
dėl jų organizacijos vadas ( 
ėmė nurodinėti buk cen- 
traliniai kofitroliuoj a m a s I 
medikalio patarnavimo pla
nas nesąs galimas pritai
kyti sąlygoms paskirų val
stijų, apskričių ir miestų.

• PAUKŠČIAI veisiasi ketu
ris kartus greičiau negu ketur-! 
kojai gyvūnai.

LIETUVOS GROŽYBĖ

Lietuva, brangi mano tėvyne, 
Šalie didvyrių kur grabe guli: 

Graži kaip dangaus esi mėlynė, 
Tave kaip tikrą myliu matulę.

Gražioš pakalnės tavo Dubysos! 
Ten vanduo skaistus, kalnai 

žaliuoja,
O po tuos kalnus sesutės musų 

Malonias, graudžias dainas 
dainuoja.

Kaip naktis tamsi, Juodas Nevėžis 
Perjuosia laukus ir žalias pievas,

Tyliai ein’ gilią vagą išrėžęs, 
Jo gilias durnas težino Dievas.

Tarp aukštų kalnų eina iš rytų 
Nemunas, upių didvyris,

Lietuvių darbus neužrašytus 
Atmen — ir Kaunas ką yr’ 

patyręs....
Zarasų kraštas, ažerų vieta, 

Kur tamsios girios krantus 
apstoja,

Kiek tenai giesmių aukštyn išlieta, 
Kas įkvėpimo ten nejieškojo!

Ir jus, Anykščiai, garsus šiandieną, 
Auginot dainių, kurs mums 

dainavo,
Kursai prikėlė brolį ne vieną 

Iš ilgo miego giesmėmis savo.
Gražus, Lietuva, ir dvarai tavo, 

Balti tarp sodnų žalių statyti — 
Ištolo žmogų meilumais savo 

Užeiti, tartum, prašo prašyte.

Linksma, Lietuva, kaimuose tavo, 
Vasaros saulė žemyn kad svyra,

Kada nuo darbo gryžt prakaitavę 
Su dalgiais, grėbliais mergelės, 

vyrai ’.
Kiek tada balsų į dangų kyla,

Kaip miškai skamba kada 
dainuoja,

Gražu ir dainos kada nutyla, 
Ir parein’ banda koja už kojos.

Eina eiliomis, galvas iškėlę, 
Rainuoti jaučiai, karvės juod

margės,
Paskui bėg’ avys, ir piemenėlis

Eidams raliuoja, nors ir nuvargęs.
Gražios ir naktys, debesys juodas 

Kada ant dangaus pamažu skirias,
Iš po jų mėnuo išlysdams rodos

Ir apšvieč’ laukus ir tankias 
girias... .

Bažnyčios tavo netur’ tuštybės,
Nes sako puikios ten Dievo bylos, 

Ne mažiau meilės ten kaip gražybės,
Ir klausos žmonės, o ne stovylos.

TRUMPAS ŽYDĖJIMAS

SUSTOK, palauk, gražus pavasarėli, nebėk 
kartu su vėju! Prie kelio tiek daug yra 

gėlių, aš rinkt nespėju!. ...”
Koks malonumas pasirodžius pirmiems gė

lių žiedams, kaip jau pražydusiame sodelyje. 
Štai obelytė pasipuošus baltais šilkais kaip jau
noji į šliubą, laukia kada bus jungtuvės.......... Ji
rami kukliai tyli, tik kartais nuo vėjelio suplas
noja šakomis, sušlama šilkiniai žiedoti rubhi pa- 
skleisdami aplinkui kvepėjimą.

O kitą kartą ji ir verkti moka: kada byra 
nuo žiedų, nuo lapų lietaus arba rasos lašeliai, 
kada nesulaukia ji manęs ateinant pas ją ir gro- 
žėjantis pasakant: “Mano mergelė obelytė! tik 
tu tokia atvira, nuoširdi, be jokių kapryzų, be 
klastos..........Tik tau vienai galima pasitikėti
kad busi be apgaulės, protinga, nekankinsi mei
lės skausmais...'.’’

Tačiau kaip trumpas visų gėlių žydėjimas 
taip trumpas ir šios obelytės.
nvstė musų, lygiai kaip mano džiaugsmo ir lai
mės valandėlės: vos pasirodo, tik galima palies
ti rankom, atjausti iki sielos — jau žiūrėk, nė
ra. ... Ir vėl lauk kada nauja kibirkštėlė pasi
rodys, kada kitas kas tars jaunyste žydintį mei
lės

Graži tu esi, mano tėvyne, 
šalę kapuose, kur gul’ didvyriai.

Todelei tave taip tėvai gynė, 
Todėl poetai tave išgyrė.

Myliu aš tave, mano brangiausia,
Myliu už viską labiau ant svieto,

Myliu.... ir todėl tu tai tankiausia 
Giesmėse mano atrandi vietą.

(Maironis.)

ORO SPAUDIMAS ANT ŽMOGAUS

Jus gal nenorėtumėt tikėti — žmogaus ku- 
turi tiek oro spaudimo kiek sveria trys di- 
drambliai! Bet oras spaudžia į žmogaus

Lygiai kaip jau-

nas 
deli 
kūną iš visų pusių, taigi sunkumo ir nejaučia
ma. Oro spaudimas yra ir viduje kūno, taigi 
kūnas išsilaiko nuo suspaudimo. Mokslininkai 
sako oro spaudimas žemumose yra 14 svarų ir 
11 uncijų ant ketvirtainio colio. Oras yra leng
vesnis ir skystesnis kalnuose, taigi į aukštumas 
įlipus, nuo tokios permainos kartais žmogui pra
simuša per nosis kraujas.

• JAUNI VYTURIAI vakarinėse valstijose, 
Kalifornijoje, suėda kasdien po 
balų surenkamų nuo daržovių ir 
daug pagelbėdami ūkininkams.

193 tonus va- 
medžių, tuomi

žodį, kada vėl sužydės sodelis.
Taip sunku ir ilgu laukti ir nesulaukti, ar- 

sulaukus apsivilti....
Mielas drauge matininke Feliksai! Tavęs 

laukiau kad ateitumei padarytumei nutrauką: 
mano su žydinčia mergele obelyte, bet nesulau
kęs padariau savo paveikslą žodžiais. Tu žadė
jai po Lietuvą bevargdamas padaryti kaimų ir 
vienkiemių nuotraukas ir su gražiais gamtos 
vaizdais patalpinti šiame laikraštyje. Bet vis- 
tiek nebus natūralu: nepavaizduos objektyvas 
žiedų kvepėjimą, šlamėjimo ir spalvos. Be to, 
toks trumpas sodų žydėjimas, kad ir nesuspėsi, 
padaryti paveikslo..................... Vikt. Tatarėlis. |

• ITALIJA tikisi gauti kas
jos kasyklose 440 platinumo, ko 
reikalams namie. Platinumas yra baltas meta
las, brangesnis už auksą.

metais Etiopi- 
ir užteks savo

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”
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Dalykas pinasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

VI.
IŠVYKSTA LIETUVIUS TERIOTI

C LINKO diena po dienos, o žiema vis nesiro- 
dė ir nesirodė.
Maršalas nepraleisdavo nei vienos giedrios 

dienos nepamankštindavęs naujai atvykusiųjų.
Karo žygiuotė reikalavo, pirmiausia, tvar

kos ir ramumo; nedidelis bet drausmingas pės
čiųjų buris, atstatęs savo ilgas jietis, buvo stab
meldžių beveik neįveikiamas. Ugi kalavijai, su
lyg peties aukštumo, buvo pritaikinti raitųjų 
kovai; jie reikalavo ypatingo mitrumo ir įpra
timo.

Bet giedrių dienų, kaip tyčia, nedaug buvo. 
Dangum slinko pilki debesiai, nuo ryto iki vaka
ro merkė lietus. Keliai pabliuro, ištežo. Pilies 
gyventojai kiūtojo konvente ir kituose pastatuo
se, nuo ryto iki vakaro gerdami, dainuodami ir 
ginčydamiesi. Visi su įniršiu buvo įsitraukę į 
žaidimą kauleliais.

Nors kauleliais žaisti riterių įstatų buvo 
draudžiama, tačiau tik vienas šternbergas ne
žaidė. (

Dažnai apie pusiaunaktį Albrechtas atsi- 
busdavo, pats nežinodamas kodėl. Atvėręs bok
što langelį, jis matydavo žiburius konvento lan
guose, iš kurių skrisdavo puotaujančių riterių 
juokas, kuris susiliedavo su rudens vėjo gaudi
mu.

Tas keistas jausmas kuris neleisdavo jam 
naktimis miegoti buvo gimtosios pastogės pasi
ilgimas. čia dar prisidėjo apsivylimas ordinu 
ir nepasitenkinimas savimi. Visa tat kas jam 
ištolo atrodė didu ir šventa, dabar atrodė žiau
ru ir betiksliška. Griežti asketiški ordino įsta
tymai tebuvo paviršutiniškai vykdomi ir tai tik 
svečiams matant.

Du kartu per savaitę į pilį atvykdavo mė
lynais palaidinukais ir pilkomis kelnėmis apsirė
džiusių žmonių; tai buvo ordino paštininkai. Iš 
glaudžių sąryšių ir didelio skaičiaus šnipų, ku
rių daugiausia būdavo pirklių tarpe, ordinas ži
nojo visa kas dėjosi Europoje ir nepraleisdavo 
nei mažiausios progos pasinaudoti tuo . Visa 
žinančio ordino laiškai, tais laikais laikraščius 
atstodami, labai buvo vertinami tiek užkampių 
pilyse, tiek trukšminguose valdovų rūmuose.

Kadangi kiekvienas laiškanešys lengvai ga
lėjo patekti priešams į nagus, tai slaptieji daly
kai buvo rašomi šifru, įskaitomu tik patikamų- 
jų ordino brolių.

Norėdamas ^linksminti Albrečhtą, kuris 
nuo visų šalinosi, Rudolfas pats apsirengdavo 
šarvais, liepdamas tą pat daryti Albrechtui, kad 
jo giminaitis galėtų miklintis dvikovoje ir šiaip 
mankštintis.

Geležies žvangėjimo aidai, jiems kertantis, 
aidėdavo po skliautėtą kambarį. Tik dabar Al
brechtas teįvertino dėdės jiegą: dar gi nesmar
kus dėdės smūgiai išskeldavo jo šarvuose žiežir
bas, priversdami jaunikaitį trauktis atgal. Po 
šitokių pratimų Albrechtas jausdavosi kaip su
daužytas. Tačiau tos imtynės jam labai patik
davo, nes jis vis labiau ir labiau įprasdavo ka
laviją vartoti.

Atėjo pagaliau ir Lapkričio mėnuo.
Po vienų tokių draugiškų rungtynių kietai 

įmigęs, Albrechtas pajuto šaltį. Neatsimerkda
mas jis geriau apsiklojo lokena ir išgirdo kad 
Rudolfas taip pat raivosi lovoje.

— Ar nemiegi? — paklausė Rudolfas.
— Ne, — atsakė Albrechtas. — Man šalta 

pasidarė. .. .
— Taip. ... Ar tik ne pašalo?
— Ir boluoja kaž kas, rasi pasnigo?
Albrechtas greitai nusimetė lokeną ir tuoj 

prišoko’ prie lango.
— Sniegas, dėde! — džiaugsmingai rikte

lėjo Albrechtas. — Ačiū Dievui!
Rudolfas tik nusišypsojo.
— Na, na! Palauk, gerokai dar jame gau

si stirti ir džiaugsies į šį bokštą parkliuvęs! O 
dabar, kad jau atsikėlei, bent malkų įmesk į ži
dinį !

Sutraškėjo linksma ugnelė, apšviesdama 
kambario vidų. Pasidarė šilčiau.

Rudolfas susisupcr kailiais, nusisuko į sieną 
ir, saldžiai įmigęs, ėmė knarkti. Albrechtas iš 
to džiaugsmo nei užmigti negalėjo; jis tik įsi
svajojęs žiurėjo į ugnies liežuvius židinyje.

Ryto metą pilies kieme, lyg bitės avilyje, 
bruzdėjo riteriai: mat, buvo duotas įsakymas 
ruoštis žygiui.

Puolimo laikas nebuvo tiksliai nesakytas, 
todėl maršalas kas minutę laukė nuo magistro 
žinių kada jis ketina pulti Lietuvą. Be to, te
ko leisti ir speigui įsigalėti, kad jis, pagaliau, 
nutiestų kelią per ežerus, upes ir balas.

Į nukariautų Kuršių ir Lybių kaimelius tuoj

išjojo šaukliai, kviesdami atvykti visus vyrus 
galinčius valdyti ginklą.

Arklidėse, traperijoje, pogrindžiuose darbas 
virte virė. Vieni spaudė ir rišo šieną, kiti pils
tė į boselius vyną ir alų; kad šitie svaiginami 
skystimėliai neįšaltų kelyje, riteriai apsiūdavo 
juos tūbais ir vyniodavo lokenomis. Kepė duo
ną, sausainius, šveitė ginklus, žodžiu sakant, 
ruošėsi į didį žygį.

Riteriai, žiūrėdami į ruošos darbą, tik? del
nus trynė: viskas rodė jog ne juokais ketinama 
Lietuva pulti. Paprasti puolimai, arba reizai, 
kaip juos riteriai vadino, buvo daromi į Lietu
vos pakraščius, kur, pavertę Lietuvių sodybas 
pelenais, riteriai su karo grobiu gryždavo atgal.

Šternbergas buvo buklus ir atsargus vyras: 
jis nenorėjo kad jo svečiams tektų badauti, jei 
kartais žygis nepasisektų, arba jei Lietuviai, 
sužinoję apie puolimą, patys paleistų durnais 
savo pirkias ir pabėgtų su visu lobiu į miškus. 
Ordinas būtinai norėjo kad jo svečiai visa kuo 
butų patenkinti.

Pagaliau atvyko ir laukiamas magistro šau
klys, ir ryto metą buvo nutarta pradėti žygis. %

Vos tik pirmutiniai saulės spinduliai paauk
savo plunksninius debesis, kaip jau nušluotame 
pilies kieme, veidu atsikreipus į bažnytėlę, sto
vėjo išsirikiavus ordino kariuomenė, kurios dur
tuvai atrodė lyg siūbuojančio miško tankynė.

Kiek nuošaliai, rusvais trauktiniais kaili
niais apsivilkę, stovėjo ginklanešiai ir arkliniai, 
kurie už pavadžių laikė nerimstančius ir garsiai 
žvengiančius žirgus. Gilioje vartų angoje juo
davo smailios smalsuolių Lybių kepurės.

Bažnytėlėje ėjo pamaldos.
Albrechtas stovėjo šventoriuje, norėdamas 

susikaupti, bet kaž kas kliudė jam. Jo žvilgs
nį, atgręžtą į bažnytėlės duris, atkreipė.apšterk- 
šnojęs mūras ir sidabriniu aksomu apsigaubęs 
beržas, po kurio šakomis jis stovėjo. Patekėjus 
saulė brilijantais pavertė medžių šerkšną. Ke
letas sniegulių nukrito ant Albrechto. Pakėlęs 
galvą, jis pamatė žvirblį, to įvykio kaltininką. 
Paukščiukas, ištempęs kaklą, spoksojo savo juo
dom akim į jį.

Sugaudė trimitų garsai, nuaidėjo pilies kie
me, net žvirblis nusigandęs apleido beržo šakelę.

Albrechtas apsižvalgęs pamatė kad iš baž
nyčios jau ėjo maršalas, komandorius ir kiti 
pamaldų dalyviai. Visų priešakyje, kryžių lai
kydamas rankose, žengė ordino kunigas.

Visi nusivožė šalmus, sučerškėjo geležiniai 
šarvai, ir visa minia suklaupė.

Kunigas, iškėlęs aukštyn žibantį kryžių, 
palaimino visus žygiui.
' Brolis kunigas sukalbėjo tam tikrą maldelę 

ir išvykstantiėms pasakė gražų pamokslą.
Albrechtas, pavilgęs pirštus švęstame van

denyje, persižegnojo, pabučiavo nukryžiuotąjį, 
paskui, nuėjęs prie savo žirgo, sėdo į jį ir nu
jojo prie dėdės. /

Stambus ir smarkus, it aitvaras, Rudolfo 
žirgas, apdengtas ilgu baltu mituku, trypė vie
toje ir šoko piestu. Jo akys žaižaravo kaip ža
rijos, o iš nasrų, brizgilus jam bekramtant, gau
singai krito putos.

— Ant arklių!.... — nuaidėjo komanda. 
Riterių minia trukšmingai sėdo į žirgus ir ri
kiavosi.

Albrechtas greitai pastebėjo kad tik knech
tai ir pusbroliai tebuvo šarvuoti, o ordino rite
riai buvo lyg į vaikštynes pasirengę; kai kurie 
net šalmų ir kardų neturėjo, tik buvo išsipuošę 
aksominiais kailiniais ir kailinėmis kepurėmis.

Brangiais kailiniais apsisiautęs savo tymo 
balne, išpuoštame šilkais ir sidabru, kaip krėsle, 
sėdėjo grapas Eberhardas. Jo kalaviją ir sky
dą nešė ginklanešis; visi kiti ginklai buvo gur
guolės vežime.

Iš visų ordino brolių tik vienam Rudolfui 
iš po balto apsiausto temėlynavo šarvai, kuriuos 
jis buvo ant kailinių užsidėjęs; senas didvyris, 
rodos, nejautė jų sunkumo.

Priešakinis būrys, kuriam vadovavo Rudol
fas, išjojo už vartų.

Visas kelias juoduote juodavo nuo netvar
kingo Lybių būrio, kuris buvo riterių avangar
das.

Kai pasipuošęs baltu apdaru miškas paslė
pė paskutinius Lybių burius, Albrechtas atsi
gręžė pilies linkui ir pamatė kad jau visa vora, 
tviskėdama šalmais ir jietimis, buvo išėjus pro 
vartus ir atrodė kaip ilga ilga gyvatė. Iš pas
kui nesiskubindama traukė gurguolė, vežimai su 
reikmenimis.

Pilies bokšte dar tebejuodavo likę sargybo
je riteriai. Pačiam būrio viduryje išdidžiai ple
vėsavo balta ordino vėliava su juodu kryžium 
viduryje.

Kai dar kartą atsisukęs pažvelgė Albrech
tas, jis bematė tik pasidabruotą mišką, šalmų, 
jiečių ir arklių galvų mišinį.

(Bus daugiau)

(Tęsinys iš pereito nr.)

Iš RUSIJOS PABĖGĘS LIE
TUVIS

Iš Kudziaus, nuvažiavom ap
lankyti gerą patriotą Lietuvį 
biznierių, Juozą Ambrazevičių, 
kuris užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę ant Livernois avė.

Buvo jau vėla pavakarė, ka
da maisto parduotuvės pilnos 
pirkėjų, nes mat rytoj sekma
dienis, tai Ambrazevičiai buvo 
užimti. Bet čia pat pas Am
brazevičius suėjau kitą Lietu
vį, pasitaikė būti net Dirvos 
prenumeratorius, Ambraziejus 
Kizis, taigi su juo šiek-tiek iš
sikalbėjau. Pasirodė kad jis 
yra vienas iš tų ką seniau tu
rėjo didelio noro vykti į “dar
bininkišką rojų”, Sovietų Rusi
ją, buvo nuvažiavęs, paragavo 
jos pyragų, o sugryžęs pakra
tė rankas nuo to “rojaus” ir 
dabar su pasitenkinimu skaito 
Dirvą ir Vienybę!

Teisybę Dr. J. šliupas yra 
pasakęs, kuomet Lietuvos ne
priklausomybei atsisteigus, bu
vo sugryžęs Amerikon biznio 
reikalais ir apie Rusijos “ro
jų” įsisvajojusiems pareiškė: 
“Kiekvienas kuris tik apie Ru
siją svajoja, turi ten nuva
žiuoti ir pabūti, tuoj išgis sir
gęs komunizmo liga”.

Ambraziejus Kizis yra jau 
54 met amžiaus, paeina iš Ra
guvos parapijos. Amerikoje 
gyvena nuo 1905 metų, pir
miausia atvyko į Chicagą. Det
roite apsigyveno 1922 , metais. 
Yra geras amatninkas maši
noms įrankių dirbėjas.

•Rusijon nuvažiavo 1931 me
tais, ten gavo ne paprasto dar
bininko darbą, bet net instruk
toriaus, proletarijošių mokyto
jo, taigi buvo aukštesnis, ge
resnes sąlygas gavo, turėjo 
ir maistą kitokį ir batą atskirą 
nuo Rusų darbininkų, tačiau 
iškentęs keturis metus pametė 
tą “rojų” ir gryžo į Detroitą.

“Ten gerai kur laisvės ra
gavai, ir paskui nelaisvės jau 
negali panešti”, pasakė Kizis, 
padarydamas palyginimą tarp 
gyvenimo “laisvoje darbinin
kiškoje respublikoje”, ir Ame
rikoj, kur tau kapitalistas kas
dien “ant sprando sėdi”. Ke
turis metus išgyveno “rojuje”, 
bet priprasti negalėjo. Kadan
gi negreit iš ten pabėgo, daug 
apie visą tenaitinį gyvenimą 
ir darbininkų reikalus patyrė.

Dabar ten, sako, naudoja vi
sas mašinas iš Amerikos ir ki
tų šalių. Darbe bosauja neat
sakingi viršininkai, kurių turi 
visi klausyti.

Atvykusius ten apsigyventi 
ir dirbti karštagalvius komu
nistai labai gudriai apgaudi
nėja. Pakol esi Amerikos pi
lietis tol su tavim apsieina ge
rai, bet visu laiku deda pastan
gas. įkalbėti, net priversti išsi
žadėti Amerikos pilietybės, iš
vilioti Amerikos pilietybės po- 
pieras ir pasportą, o tada tai 
jau sveikas dingęs. įturie at
vykėliai perdaug išsyk leidžia
si susižavėti “rojumi” ir tuoj 
pameta savo Amerikonišką pi
lietybę, vėliau apsižiūrėję į ko
kį gyvenimą pakliuvo, viską 
duotų kad tik galėtų ištrukti 
iŠ Rusijos, bet. tie jau negali.

Persekiojimas ten visų yra 
didelis, šnipinėjimas ir sekio
jimas visų, ypač gabesnių, ne
paliaujamas. Laiškus gaudo 
cenzoriai, nusifotografuoja ir 
slaptai laiko šnipų žinioje.

Mano palydovas p. Motuzas 
vakare užsikvietė p. Ambra
zevičius ir Kizį pas save, taip
gi užsukom dar pas Dr. Joni- 
kaitį, pasikviesti kad užva
žiuotų. Ir rqęs gryžom namon.

Vėliau vakare, pas p. Motu
zus susirinko Ambrazevičiai, 
Kizis, Dr. Jonikaitis, Kazlaus
kas, p. Aukščiunienė, ir visi 
kartu praleidom vakarą sma
giai.

Vėlokai naktį, savo automo- į 
biliu p. Ambrazevičius pavežė-, 
jo mane į viešbutį, o rytoj die-į

na sutiko daugiau pavažinėti, 
kur tik aš norėsiu, nes šventa, 
krautuvė bus uždaryta.

PASKUTINĖ DIENA 
DETROITE 

Sekmadienis, Gegužės 1.
Aha! šiądien pirma Gegužės! 
Darbininkų šventė. Sekmadie
nis, visi nedirba ir tie kurie dir
ba —- galima tikėtis net revo
liucijos, nes čia industrinis 
miestas, darbininkų daugybė, 
o agitatorių pilna, jie be abejo 
nesnaudžia dumodami kaip iš
veržti turtus iš Fordo ir kitų 
kapitalistų, su darbininkų na
gais.

Bet praėjo visa diena, o 
apie trukšmus kokie kitados 
būdavo surengiami pirmą Ge
gužės, niekas nei gu-gu.

Nusibodo darbininkams tos 
gegužinės, niekas, iš jų neišei
na. ‘ Tai tik patrakėlių agita
torių užsiėmimas kurstyti dar
bo žmonelius, ir jie seniau jų 
klausė, dabar visai nei į tą 
pusę nepažiūri.... Jeigu kur 
kokioje pakampėje būrelis ak- 
lesnių komunistų ir apvaikš
čiojo tą gegužinę tai vargu kas 
apie juos žinojo.

Rytas gražus. Paskambino 
Dr. Simas į viešbutį, klausda
mas koks šiądien mano progra
mas. Pasakiau kad prieš pie
tus su p. Ambrazevičiais va
žiuosim šian ten, o po pietų 
susitiksim pas Dr. Jonikaitį.

Atvažiavo savo automobiliu 
p. Ambrazevičius su sunum ir 
p. Kizis. Paprašiau pavėžėti 
per tą didįjį tiltą tarp Detroi
to ir Kanados, vadinamą Am- 
bassador Bridge.

Kadangi tas tiltas veda į 
Kanadą, vėl pasiėmiau savo 
pasportą, bet mano draugai 
su savim jokių dokumentų ne
turėjo, todėl gryžo į namus pa
siimti savo pilietiškas popie- 
ras ir tada gryžom prie tilto. 

Namuose šiek-tiek sutrukom, 
ir čia daugiau patyriau apie 
Ambrazevičius. Poni pasikvie
tė mane pietums kai sugryšim 
iš pasivažinėjimo. Jie turi du 
vaiku, kurių vienas, Kęstutis, 
jau 14 metų amžiaus, mokina- 
žė. Antras sūnūs vardu Algir
das.

Pora dienų pirmiau, Kanadon 
važiavau po žeme ir vandeniu. 
Dabar — tiltu ir virš vandens.

Tiltas pastatytas taip lyg no
rima kad visi Amerikonai Į Ka
nadą išvažiuotų: užvažiavimas

labai platus, su daug vartų au
tomobiliams pravažiuoti, kur 
stovi inspektoriai ir muitinin
kai. Važiuojant į Kanadą til
tu mažai kas ko klausia. Nu
sipirkai už dolarį keturis tikie- 
tus ir spausk gasą.

Apsidairius, pamačiau kad vi
si automobiliai yra su Michigan 
leidimais, kurie į Kanadą trau
kia. Vis mat ten gerai kur mu
sų nėra. Iš anos pusės visi no-, 
retų į musų pusę suvažiuoti.

Tiltas labai aukštas ir ilgas. 
Pro jo apačią praeina visi lai
vai be jokio tilto pakėlimo ar 
laivų stiebų nuleidimo. Keis
ta net kad dėl keleto didesnių 
laivų stiebų turėjo būti išleista 
tokia didelė suma pinigų taip 
aukštam tiltui išstatyti.

Nuo tilto, kuris savo aukš
tumu viršija daugelį aukštų 
Detroito namų, matosi į visas 
puses labai toli ir Detroitas ir 
VVindsor kaip ant delno. Ka
dangi tiltas nesujungia nei De
troito nei Windsoro vidurmie- 
sčių, bet pastatytas gerokai 
nuošaliai, jis toks didelis išro
do ir nereikalingas, ir juomi 
judėjimas visai mažas: tik ret
karčiais teatvažiuoja koks au
tomobilis. Tiems kurie nori 
iš vidurmiesčio ir greitu laiku 
susisiekti su vienu ar kitu šių 
miestų, patogiausia naudotis 
tuo požeminiu autobusu, kuris 
į 10 minutų suvežioja. Per til
tą iš Detroito centro nuvažiuo
ti j AVindsdro centrą užtrunka 
daugiau valanda laiko į vieną 
pusę.

Kanados pusėn privažiavus 
mažai ko klausė ir leido va
žiuoti toliau. Nuvažiavom į 
Windsor miestą, pervažiavom 
ir gryžom atgal.

Važinėjantis, p. Kizis dar 
daugiau papasakojo man apie 
Sovietų “rojų” ir jo gyveni
mą ir užbaigė: “Kurie ten pa
buvo ir galėjo išbėgti, gryžę 
jei nepeikia tai tyli, nenori 
apie Rusiją nei užsiminti....” 

Gryžom tiltu atgal į De
troitą, už 20 minutų, bet Suv. 
Valstijų inspektoriai klausinė
jo tiek kaip butume Kanadoje 
išgyvenę pusę metų.

Mano Amerikoniškas pas- 
portas su fotografija išvengė 
klausinėjimų, bet kitų mano 
draugų kurie turėjo tik pilie
tybės popieras, klausė visokių 
klausimų, ,ir abiem vaikams 
apsisykinėdami kaišiojo klau
simus. Mat, nenori kad kas 
nors iš Kanados butų įvežtas 
į Suvienytas Valstijas....

(Bus daugiau)

PER TVORS
PASIŽVALGIUS

GARSUSIS CORRIGAN

(Ištark: Korigan)

Apie Corrigan lakūną 
niekas nežinojo 

iki tol kol jį pagunda 
pikta nepristojo.

Kad garbingu žmogum tapti 
ir išsigarsinti,

susigundė oroplanu 
skrist nusiskandinti.

Dabar tie planai žudynės 
jo visai pamišo,

kuomet vieton okeano, 
Airland jam pakišo.

Nusileidęs jis Airijoj 
net nusistebėjo

kad visai ne ten nuskrido 
į kur skrist žadėjo.

Negalėjo jis suprasti 
kas galvą apsuko, 

ir kas kompasus į kitą 
šoną jam nusuko.

Pasiteisinimas' buvo 
jo ten melagingas, 

tik tuomi jis pasiliks toks 
garsus ir juokingas.

Už tokį savo skridimą 
jisai “gavo garo”,

bet dabar jau taip atrodo 
kad išeis ant gero.

Jo tą seną oroplaną 
jau atpirkt ketina, 

siūlo darbą, ir lėktuvą 
naują' jam gamina.

Rengias jį čionai sutikti 
kaip milijonierių,

ir greičiausia nor’ apvesdint 
jauną kavalierių.

Gal kiekvien’s užsipelnytų 
tokį vardą brangų

jeigu šokdamas per langą 
nukristų į dangų....

Ku Ku.

the Electric Roaster
C

t

Patogus, nešiojamas iš vietos į vietą, 
lengvas naudoti ir tikrai duoda geras 
pasekmes, Electric Roaster yra pats 
moderniškiausias valgių gaminimo pa
dargas.

.Jis kepa, šutina, tušina, spirgina — 
atlieka visokį kepimo darbą. Arba iš
verda visą valgį—mėsą, daržoves ir 
prieskonius—šeimai iš aštuonių vienu 
laiką taupančiu operavimu.

Modernizuoki! SAVO valgių gamini
mą. Gaminkit vėsiu, švariu, greitu, 
saugiu, geresniu, elektrišku budu.

Pamatykit naujus Elektriškus Roas- 
terius parduotuvėje DABAR. Jie ne
brangus nusipirkti, ir, numažinta kai
na už elektrą, YRA DAUG EKOMO- 
NIšKESNI OPERUOTI.

The Electrical League
GERESNĖMS PASEKMĖMS GAMINKIT VALGIUS ELEKTRIŠKAI
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RAGINA REMTI GE
RUS KANDIDATUS

PRAŠKEVIČIAI 
VAŽINĖJASI

A. M. Praškevičius su žmona 
ir dukrelėmis, automobiliu iš
važiavo apžiūrėti Detroito įdo
mybių, kurios buvo aprašytos 
Dirvoje. Iš Detroito žada va
žiuoti i rytines valstijas, pa
siekti net Washington, D. C., 
ten viską gerai apžiūrėti ir ap
lankyti, ir taip pat pavažinėti 
po rytinę Pennsylvaniją.

Stasys Mieldažys, Paulius ir 
Botyrius su žmona buvo išva
žiavę į rytinę Pennsylvaniją, 
lankėsi Philadelhijoj, Atlantic 
City ir kitur. Praleido visą 
savaitę. Kelionę atliko auto
mobiliu. Gryžo Rugp. 3 d.

Agota Grigienė dar vis te
bevieši pas savo dukterį Eleną 
Klimienę, Philadelphijoje.

PRADĖJO DIRBTI
Pradėtas apskrities sanitari

nių nuobėgų darbas, kurį rėmė 
federalė valdžia iš viešų darbų 
fondo, bet vėliau darbus su
laikė. Atnaujinus darbą, pa
imta 4,000 bedarbių.

GIMIMAI SUMAŽĖJO
Didžiojo Clevelando srityje 

gimimai sumažėjo 32 nuošim
čiais nuo 1924 iki 1937 metų, 
skelbia statistikų rinkėjai.

1924 metais miesto ribose 
gimė 21,500 kūdikių, o 1937 m. 
gimė tik 14,586.

J. Wylksess

• NORI DAUGIAU MAIS
TO TIEKIMO PUNKTŲ. Mie
sto taryba prašoma paskirti 
dar 16 naujų vietų iš kurių bus 
dalinama federalės valdžios 
prisiųstas maistas biedniems 
bedarbiams.

Martin L. Sweeney į 
Kongresą iš 20-to 

Distrikto
Congressman Martin L. Svveeney,| 

dabartinis Kongresmanas iš 20-to : 
Distrikto, vėl kandidatuoja j tą pa
čią vietą. Jis yra gerai žinomas 
šios srities balsuotojams. Kaipo 
narys Ohio Valstijos Legislaturos, 
kaipo Clevelando Miesto Teisėjas, 
ir kaipo Kongreso Atstovas jisai 
užsitarnavo reputaciją drąsos, libe
ralizmo, ir atsakantumo, kaip nie
kas kitas viešame gyvenime šiądien 
neturi. Kaip tik pateko į Kongre- ] 
są jis patraukė visos šalies dėmesį 
j save paskelbdamas kovą Naciona- 
lei Prohibicijai. Jis buvo pirmu
tinis kovoje už išmokėjimą karei
viams bonų.

Jis buvo ir yra draugas organi
zuotų ir neorganizuotų' darbininkų 
visoje šalyje.

Pasitiki kad jo pažystami ir ge- 
ri draugai Lietuviai balsuos už jį 
Rugpjūčio 9 d.

Balsuokit už Ateivių 
Draugą Bernard 

Golawski

IŠRINKIT
HUBERT J

McCaffery
STATĖ SENATOR

Harry L. VVeygandt 
į Statė Representative
Harry L. Weygandt kandidatuo

ja į Statė Representative vietą Re
publikonų tikietu. Nominacijų bal
savimai įvyksta Rugpjūčio 9 d.

Weygandt yra gimęs Doyleston, 
Ohio. Clevelande gyvena per pra
eitus 40 metų ir buvo nejudamo tur
to biznyje nuo 1918 metų.

Jo tikslas kandidatuoti i tą vietą 
tas kad jis nori patarnauti šios val
stijos žmonėms rimtai ir pagaminti 
įstatymus tokius kurie bus naudin
gi visiems, žmonėms.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir Žemaiti, 
Kalakutą ir Aukštaitį; 
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką.
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina, 
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingą kainą 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės,
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir 'visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję, 
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis.

• Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyoną paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

J. Wylksess, buvęs Clevelan- 
dietis, dabar dirbantis valdiš
ką darbą Waashington, D. C., 
rašo:

Prašau ir patariu visiems 
Ohio valstijos ir Cuyahoga ap
skrities Lietuvių balsuotojų pa
remti ir palaikyti tuos pačius 
Kongreso atstovus jų vietose 
iš Ohio valstijos, tai yra:

MOZIER, Congressman at 
Large,

ROBERT CROSSER,
MARTIN L. SWEENEY,
ANTHONY A. FLEGER
Jie visi yra geri darbininkų 

draugai ir darbininkiškų reika
lų gynėjai. Jie nesisarmatina 
darbininkų, su jais sueina, ir 
mane sueidami užsikviečia pas 
save į savo raštines.

Kiti kongresmanai nenorėjo 
susitikti savo distrikto papras
to darbininko ir suvargusio 
žmogaus.

Galit raginti juos kad rem
tų sumanymą valdžiai paimti į 
savo kontrolę geležinkelius ir 
kitas viešas industrijas, tada 
nebus bedarbių ir nereikės dar
bininkams badauti.

Dėl to aš šitą rašau kad yra 
kalbama Washingtone apie to
kius dalykus. Anksčiau ar vė
liau viešos įmonės turės perei
ti į valdžios rankas, tada bus 
sveikiau visai šaliai.

šitie vyrai prašė kad aš pa
rašyčiau į Dirvą apie jų veiki
mą ir mintis dėl bendros šalies 
gerovės.

Kongresmanas Mozier pir
mutinis paaiškino man ką mu
sų šalies valdžia žada veikti ki
tą metą, taigi aš apie tai ir ra
šau jums, Cuyahoga piliečiai, 
kad atėjus Rugpjučio-August 
9 d., Primary balsavimuose pa- 
remtumet savo balsais tuos 
progresivius Kongresmanus.

• OHIO VALSTIJOJE iš a- 
pie 700 taupymo ir paskolos 
bankų per pirmą pusmetį šy
met pasiskolinta namų staty
mui arba pirkimui net 67 mi
lijonai dolarių. Tas parodo 
kad žmonės nesustoja rūpinę
si įsigijimu savo namų, nors 
laikai ir prasti.

Taupymo ir paskolos ban
kuose taupytojai per pirmą 
pusmetį šymet pasidėjo apie 80 
milijonų dolarių.

šiaip bankuose, Birželio 30 
d. depozitų buvo $1,289,051,- 
716, arba arti 15 milijonų do- 
larių daugiau .negu pirmesni 
pusmetį.

• MIESTO PARKŲ departa
mentas paliuosavo iš darbo ar
ti 200 parkų darbininkų, kitų 
sutrumpino darbo valandas, iš
vengimui didelio deficito tame 
departamente. Miesto valdyba 
pasiryžo taupyti pinigus, iki 
galo šių metų turi sutaupyti 
$600,000, kitaip miestas bus de
ficite.

• Iš VIEŠŲ DARBŲ fondo 
paskirta $2,400,000 sutvarky
mui Cuyahoga upės paskutinės 
dalies ties subėgimu į ežerą. 
Tam tikslui ir miesto valdyba 
turės paskirti $3,000,000, taip 
kad visas to didelio darbo pro
jektas apims $5,400,000 sumą. 
Bus upė praplatinta, išlyginta 
ir bus užtiestas naujas tiltas 
nuo Scranton iki Columbus rd.

• OHIO Valstijoje 1937 me
tais buvo užregistruota auto
mobilių 1,876,132.' Visoje ša
lyje užregistruota virš 30 mili
jonų automobilių.

• CLEVELANDO MOKYK
LŲ Taryba praneša kad ji tu
ri $11,231,500 skolos, kas išei
na po $12.15 nuo galvos kiek
vienam mokiniui.

Ralph R. Linhard Į 
Statė Representative
Ralph R. Linhard, buvęs valstijos 

ir apskrities inžinierių padėjėju, 
kandidatuoja į Statė Representative 
vietą.

Nuo 1925 iki 1928 metų buvo in
žinieriaus padėjėju Parma village, 
dabar City of Parma.

Nuo 1928 iki 1933 — padėjėju 
valstijos ir apskrities inžinierių.

Nuo 1933 iki dabar, prižiūrėtojas 
Clevelando airporto didinimo darbų 
ir Cuyahoga upės tiesinigo darbų.

Jo patyrimas tokiuose darbuose 
bus naudingas valstijas, nes žinos 
kur ir kaip elgtis ir kiek kokie dar
bai kaštuoja, kad nebūtų išnaudo
jimo valstijos pinigų, kokių skanda
lų turime dabar, kuomet milijonai, 
dolarių išaikvojami.

McCaffery j Statė 
Senate

Hubert J. McCaffery, 33 metų 
amžiaus, yra gimęs Clevelande, da
bar kandidatuoja į Ohio Statė Se
natą Republikonų sąrašu. Jis lan
kė ir baigė St. Ignatius High mo
kyklą, lankė ir baigė John Carroll 
Universitetą 1927 metais. Baigė 
teisių mokslą Western Reserve Tei
sių Mokykloje 1930 metais.

Viešame gyvenime dalyvauja per 
kelis pastarus metus. 1934-5 me
tais buvo Clevelando policijos pro- 
sekutoriaus padėjėju. Dabar užsi
ima advokatūra.

Jis suinteresuotas tinkamai tvar
kymu mokyklų vedimo programo; 
socialių įstatymų tvarkingu ir eko
nomišku vedimu be priedinių taksų, 
ir sustiprinimu civilinės tarnybos.

Statė Senator Bart T. 
Mclntyre Eina ton 

Pačion Vieton

Alus ir Vynas Bar gan 
atsakomingiems žmonėms. At
vežant į namus. Taipgi par
duodam geležines reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.
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tFOUR STAR CAFE| 
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į DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
Duodama Geras

X valgis. ?
X MUZIKA PENKTADIENIO {
X IR ŠEŠTADIENIO VAK. į

JOHN MEYER J
X Telef. ENdicott 9162 ?
X 6512 Hough Avenue Ž
•i* 4

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue * Kampas E. 174th St.

Senator McCluskey 
Eina ton Pat Vieton

Senator McCluskey
Senatorius McCluskey yra pirmi

ninkas Senato grupės užsivilkusių 
taksų komisijos, kuri bando rasti 
pagalbą nuo užvilktų taksų.

Jisai ima dalyvumą visuose vi
suomeniniais klausimais įstatymuo
se ir yra žinomas kaip liberalas, 
pilniausias darbininkų reikalų rė
mėjas.

Jis ištarnavo vieną terminą val
stijos legislaturoje ir du terminu 
valstijos senate.

SKANI DUONA
Gera, Skani Duona ir daugybės 
rūšių pyragaičiai, viskas iškepta 
musų naujoje, švarioje keptuvė

je. Tik ką atidaryta bizniui.
BANDYKIT MUSŲ VIENNA 

I RRUGINĘ DUONĄ.
LINCOLN HEIGHTS 

BAKING CO.
6926 Superior Avenue

Cleveland (31)

BART T. McINTYRE
Statė Senator Bart T. Mclntyre 

kandidatuoja trečiam 'terminui į 
Valstijos Senatą. Bėgyje savo tar
navimo senate jis pasekmingai pra
vedė keturis įstatymus kurie patiko 
ir įvairioms tautinėms grupėms.

Jis darbavosi prie Bedarbės Ap- 
draudos Biliaus kuris nuo 1939 me
tų ineina galion. Jis paruošė Sta- 
tymos Institucijų bilių kuris leidžia 
statyti labai reikalingus valstijai 
pastatus, prie kurių gaus darbo di
deli skaičiai darbininkų.

Jis paruošė Proto Ligonių bilių, 
žinomą Mclntyre Act, kurs perkėlė 
bepročių užžiurėjimą iš apskrities 
rankų į valstijos globą, kas jau su
taupė Cuyahoga apskričiui aštuonis 
milijonus dolarių.

Jis taipgi pagamino Union Trust 
Bilių, kuris leido tam bankui atsi
daryti ir paliuosavo depozitoriams 
virš 38 milijonus dolarių.

Senatorius Mclntyre nuoširdžiai 
rėmė tokius sumanymus kurie pa
lietė darbininkų ir visuomenės ap
saugos reikalus ir gynė biznio ir in
dustrijos teises.

Jis užsitarnauja visų tautų bal
suotojų parėmimo Rugpjūčio 9 d. 
ir Lapkričio galutinuose rinkimuo
se.

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233 

18624 Detroit Avė. 
Lakewood

I EVA’S I
• • f l
| Dry Cleaning
• • u
i Senas Drapanas padarom X 
•• kaip naujas, išvalom ir X 
•• sutaisom.
X
? EVA PETRAITIS į
; • I

6702 Superior Avė. X
X CLEVELAND, OHIOX vJ X

t

Išrinkit vėl

JOHN TRew. Bernard Golawski
Kun. Bernard Golawski kandida

tuoja į Ohio Valstijos Legislaturą 
kaip Representative.

Jis yra klebonas Good Shepherd 
bažnyčios ir narys Ohio Statė Bar.

Kun. B. Galowski yra užgirtas 
“Visų Tautų Komiteto” ir Lietuvių 
Republikonų Klubo. Kaip supran
tantį ateivių reikalus, jį reikia pa
remti. Jis rūpinsis ateivių reika
lais.

Balsuokit už jį patys ir paragin- 
kitus balsuoti nominacijų die- 
Rugpjučio 9.

kit 
ną,

Kandidatas į StatėKandidatas į Statė 
RepresentativeRepresentative

William E. Minshall, Jr.
William E. Minshall, Jr., 27 me

tų amžiaus, kandidatas į Štate Re
presentative Republikonų tikietu, 
paeina iš pasižymėjusios šeimos, 
daug atsiekusios teisėse, kariškoje 
tarnyboje, biznyje ir politikoje.

Jo diedukas tarnavo pulkininku 
Americos Civiliniame kare, paskiau 
per 30 metų buvo aukštose teisėjų 
vietose. Jo tėvas, W. E. Minshall, 
žymus advokatas, buvo du terminu 
East Cleveland mayoru, dabar yra 
prezidentas Pocahontas Oil Corp.

Jaunasis Minshall ėjo mokslus E. 
Clevelande, University School, Uni
versity of Virginia ir gavo savo 
LL.B. laipsnį iš Cleveland Law 
School. 1936 m. jis buvo kandi
datas į Statė Representative, stovė
jo penktoje vietoje iš apie 150 kan-. 
didatų. . .

Jis yra užgirtas vietos didžiųjų 
dienraščių, Citizens League ir kitų 
įvairių organizacijų. 

PASIRINKIT

IŠRINKIT!
Gerus Kandidatus

I
STATĖ 

LEG1SLATURE 
Rugp. 9 Primanęs

REPUBLIKONŲ TIKIETU

BALSUOKIT UŽ:
Statė Senator:

(reikia nominuoti šešis)
HARRY E. DAVIS
William H. FAHRENBACH 
JOHN R. FLYNN 
KINGSLEY A. TAFT

ABBEY 
BROWN, J R. 
CANARY
F. EIRICK

Statė Representative
(reikia nominuoti 18)

DONALD
CARL H.
SUMNER
WILLIAM
GLADYS GORDON
JOHN P. KNIGHT
William E. MINSHALL, Jr. 
JOSEPH R. NUTT, Jr. 
PAUL W. WALTER

•
Cuyahoga Republican

Committee
JOHN B. DEMPSEY, 

RALPH STICKLE,

Citizens

Chairman
__ ______ , Secretary
Tyler W. Carlisle 
Leroy B. Davenport 
Paul Hovvland
Herman Moss
Herman R. Neff
A. R. Horr 
Laurence H. Norton 
Corliss E. Sullivan 
Alexander S. Taylor 
Herman L. Vail

REPUBLIKONŲ TIKIETU
PRIMARIES

Rugpjučio-August 9, 1938

^.DeRIGHTER
STATĖ REPRESENTATIVE

Lietuvis Kandidatas Trečiam Terminui į

Nominacijos Rugpjučio-Aug. 9
DEMOKRATŲ TIKIETE

Geriausis Pasirinkimas
l

Congressman
yra

iš 20-to Distrikto 
JOSEPH C.

BREITENSTEIN
Demokratų Tikietu
Primary Balsavimai

Antradienį, RUGP. 9

George H. Paskert, For Congress Committee
Joseph C. Breitenstein Treas. Marie A. Murphy, Sec’y.

Išrinkit vėl »

STATĖ REPRESENTATIVE

SYDNEY A.

H ESSE
Nominacijos Rugpjučio-Aug. 9

DEMOKRATŲ TIKIETE

Narys Ohio House of Representatives 1933-34, 1935-36

I

JL

■

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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DIRVA 7

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

G. K. Pranešimas

AMERIKIEČIAI LAI
MĖJO

KAUNAS, Liepos 28 d. — 
Tautinės Olimpijados krepši
nio turnyre pirmutinė Ameri
kos Lietuvių komanda, nuga
lėjus Aušrą 27:13 ir Grandį 
30:16, pateko finalan.

Antroji Amerikos Lietuvių 
komanda pralaimėjo prieš L. 
F. L. S. 25:11.

Liepos 26 d. Tautinės Olim
pijados krepštinio turnyre pir
moje dalyje Amerikos Lietu
vių komanda laimėjo prieš 
Lietuvos Aušrą 51:16, antroje 
prieš LGSF 21:29, ir išėjo ket
virtąjį finalan.

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO
KAUNAS, Lepos 29 d. — 

Amerikos Lietuvių krepšinio 
komanda žaidė su taip pat 
tvirta LFLS komanda ir Ame
rikiečiai Tautinėje Olimpijado- 
je laimėjo pirmą vietą 27:21. 
Žaidimas buvo labai gražus ir 
įdomus-, kuris sutraukė tūks
tančius Kauniečių ir artimes
nių miestų gyventojų.

Klaipėdos Krašte butų panai
kinta Saugumo policija ir karo 
stovis.

Liepos 22 d. Vokietininkų 
padaužos Klaipėdoje buvo už
puolę kelias dešimtis užsienių 
skautų. Karo komendantas du i 
užpuoliku pasiuntė į priverčia-1 
mo darbo stovyklą.

Pasiųsti į darbo stovyklą 
keli Klaipėdos riaušininkai, da
lyvavę Liepos 29 d. riaušėse, 
prisipažysta buvę sukurstyti 
svetimų ir prašo malonės.

TRUKDO LIETUVIŲ 
VEIKIMĄ

VILNIUS, Liepos 26. — Vie-1 
tos Lietuviai norėjo įsteigti 
Vilniaus krašte Kultūros Dr- 
jos švietimo skyrius, bet Len
kai tam nedavė leidimo.

LOZORAITIS GRYŽO
KAUNAS. — Liepos 23 d. 

gryžo iš atostogų Užsienių 
Reikalų Ministeris Lozoraitis.

MERKYS MASKVOJE
KAUNAS. — Liepos 22 d.‘ 

Kauno burmistras A. Merkys 
kelioms dienoms išskrido į 
Maskvą susipažinti su miestų 
administracija.

NAUJAS SKLANDYMO 
REKORDAS

KAUNAS. — Liepos 29 d. 
lakūnas Pyragius pasiekė nau
ją rekordą, nusklendęs bemo- 
toriniu lėktuvu (sklandytuvu) 
180 kilometrų.

Liepos 28 d. Pirmyn choras 
išvyko į Vilnių koncertuoti, 
bet, Lenkams neleidus viešo 
koncerto surengi, surengė Lie
tuvių gimnazijos moksleiviams 
uždarą koncertą, o jau tą pa
čią dieną vakare gryžo į Kau
tą.

Liepos 31 d. Pirmyn choras 
išvyko į Ameriką.

LENKAI IR KARO
MUZEJUS

IŠRINKIT VĖL
JB

Jo Paties

Rekordu

CITIZENS COMMITTEE UŽG1RT1 KANDIDATAI Į OHIO SEIMĄ

Liepos 24 d. Karininkų Ra
movėje įvyko iškilmingas Tau
tinės Olimpijados Komiteto, 
organizatorių ir dalyvių posė
dis, kuriame kalbėjo Komiteto 
pirmininkas V. Augustauskas, 
užsienių Lietuvių sportininkų, 
Lietuvos organizacijų atstovai 
ir švietimo ministras Tonkū
nas. ' Amerikos Lietuvis Kum- 
skis pasiūlė padėkoti Valsty
bės Prezidentui, vyriausybei ir, 
Olimpiniam Komitetui ir pasi
žadėti gryžus aš olimpijados 
vieningai ir plačiai ruoštis dar 
gausiau dalyvauti antroje Tau
tinėje Olimpijadoje. Jo pasiū
lymas vienbalsiai priimtas.

Visą Olimpijadą filmuoja 
Amerikos Lietuviai broliai Mo
tuzai, todėl neabejotinai teks 
ją pamatyti ir Amerikos Lie
tuviams kad ir ekrane.

VOKIETININKAI BRUZDA
KLAIPĖDA, Liepos 26. —

Paskutinį Klaipėdos Krašto 
Seimelio posėdį Vokietininkai

DELEGACIJA GRYŽO
Iš V A Rš A VOS

KAUNAS, Liepos 22. — Iš 
Varšavos gryžo Lietuvos de
legacija prekybos deryboms su 
Lenkija. Derybos bus tęsia
mos toliau.

Liepos 23 d. užsienių reika
lų ministerijos generalinis sek
retorius Urbšys ir Lenkijos pa
siuntinys Kaune pasikeitė su
sitarimo notomis nuo Rugpjū
čio 1 dienos atidaryti tauti-« 
niam susisiekimui sauskelius 
ruože: Marijampolė, Suvalkai, 
Lentvaravas, Alytus ir Eišiš
kės.

SVEČIAI PREZIDENTO 
GIMTINĖJE

KAUNAS, Liepos 29. — Ar
kivyskupas Skvireckas ir Mi
nisteris Pirmininkas Kun. VI. 
Mironas aplankė savo gimtinė
je, Užulėryjc, atostogaujantį 
Valstybės Prezidentą A. Sme
toną. Arkiv. Skvireckas as
meniškai perdavė prezidentui 

palaiminimą.

KAUNAS. — Lenkų karo 
atstovas Lietuvai Pulk. Mit- 
kievič-žultck lankėsi Karo Mu- 
zejuje ir ilgai apžiūrinėjo įvai
rius jo skyrius. Atsisveikin
damas, jis į svečių knygą ši
taip įrašė:

“Karo Muzejus yra iškalbin
gas liudijimas kad Lietuvių 
tauta ir kariuomenė trokšta 
perduoti ateinančioms kartoms' 
kovų dėl savo kraujo kaina J 
įgytos nepriklausomybės, tra
dicijas.

“Nepriklausomybės tradici
jos ir iš jų kyląs imperativas 
ir tvirčiau pagrysti nepriklau
somą buitį yra suprantamas ir 
labai artimas Lenkų kario šir
džiai.“

Mes norėtume tikėti kad tas 
Lenkų karo atstovas nuošir
džiai parašė kad Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymo pas
tangos jam yra suprantamos, o 
gal net ir širdžiai artimos. Ta
čiau galima pastebėti kad ank
sčiau Lenkai užsieniuose Lietu
vą labai juodindavo, o dabar 
kiekviena proga nesigaili pasa
kyti Lietuviams gražų žodelį. 
Galima tik pageidauti kad Len
kų žodžiai derintųsi su jų dar
bais.... Tsb.

Congrcs.srndn

MARTI N L.

SWEENEY
20TII DISTRICT N

Congrcssman Martin L. Swee- 
ney yra remiamas Organizuo
tų Darbininkų, Federalių Tar
nautojų, Karo Veteranų, Gelž- 
kcliečių Brolijos, Townsend Or
ganizacijų, ir daugybės kitų 
grupių.

Apsaugoki! ravo reikalus 
balsuokit Demokratų No- į 

minacijose, Antradienį, 
Rugpjučio-August 9, 

už MARTIN L. SWEENEY.

Cuyahoga Republican Citizens 
Committee. kaip skelbia to komite
to pirmininkas John B. Dempsey, 
užgyrė trylika kandidatų. Keturi 
kandidatai yra į valstijos Senatą 
ir devyni į Atstovų Butą.

Klausimai kurie turės būti svar
styti sekančiame valstijos legišla- 
turos posėdyje yra tokie nepapras
ti kad šis komitetas buvo labai at
sargus parinkti ir užgirti kandida
tus, sako p. Dempsey.

Cuyahoga Republican Citizens

Committee suorganizuotas 1922 m. 
ir nuo to laiko labai pasekmingai 
veikė parinkdamas žmones mokytus 
ir gabius kandidatuoti į valstijos 
jsiatymdavystės įstaigas. Taigi ir 
dabar komitetas rekomenduoja Re- 
publikonams balsuotojams sekan
čius asmenis nominacijoms Rugpjū
čio 9 d.:

Kandidatai į senatorius komite
to rekomenduojami šie (pirmutiniai 
keturi viršuje): Harry E. Davis, 
William H. Fahrenbach, John R.

Flynn, ir Kingsley A. Taft.
, Komiteto užgirtieji į atstovų bu
tą, du viršuje kairėje ir visi apa
čioje, šie: Donald Abbey, Carl U. 
Brovvn, J r., Sumner Canary, Wil- 
liam, F. Eirick, Gladys Gordon, 
John P. Knight, William E. Min- 
shall, Jr., Joseph R. Nutt, Jr., :r 
Paul W. Wa’ter.

Su p. Dempsey ta komitetą su
daro Corliss E. Suliivan, vice-pir- 
mininkas; A. 41. Horr, iždininkas, 
ir Ralph Stickle, rekretorius.

Sydney Hesse vėl
Kandidatuoja

Sydney Hesse

IPPODROM J<]
“A Lettcr of

Introduction’
Universal pagamino puikų liaują 

paveikslą-filmą, kurią vadovavo ži
nomas John M. Stahl, vardu “A 
Letter of Introduction’’, kuri pra
dedama rodyti» Hippodrome Thfcatre 
šeštadienį, Rugp. 3 J.

Adolphe Menjou, Andrca Leeds 
ir George Murnhy vaidina dramą. 
Komediją puikiai atlieka pragarsė
jus pora, Edgar Bcrgen ir Charlie 
McCarthy.

Stahl, žinomas paruošime kelių 
kitų gerų filmų, paruošė sitį ko
mediją dramą labai pavykusiai.

Andrea Leeds ir Adolphe Menjou 
vaizduoja gyvenimą senstančio ak
toriaus, kuris patiria, per introduk
cijos laišką, kad jis yra tėvas nu
augusios dukters, kurią vaidina p-lė 
Andrea Leeds. Aktoriaus nykstan
tis amžius, kartu su baime kad jis 
gali nustoti savo pasisekimo, pri
verčia jį sutarti su dukteria slėpti 
jų giminystę.

Iš tokios paslapties išeina r pa
sisekimų, ir tragedijų, ir dramos, 
ir juokų. Jiedu, abu gabus akto
riai, pasiekia didelio pasisekimo.

Prie šito visko dasideda linksmi 
komedijos paįvairinimai.

X
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vėl panaudojo agitacijai kad j popiežiaus
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| APDRAUDOS REIKALE Į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

Ę tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
1 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (Lre-monus). E

P. P. MUKIOMS
E ' Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Ileal Estate 

ir Apdraudos Agentūra =
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderso.n 6729 E
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Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu. * 

t t fA £
6704 Superior Avenue
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PAŠALPOS DVASIŠKU Al. 
šių metų valstybės biudžete 
numatytas pašalpas dvasinin
kams švietimo ministerija su
skirstė šitaip: tatalikų kuni
gams 1,376,778 litų, rabinams 
105,500 litų, evangelikams re
formatams 26,360 litų; liutero
nams 88,000 lt.; stačiatikiams1 
6,000 lt.; musulmanams 2.400, 
lt. ir karaimams 400 lt.

Kandidatas į Congress-

I. S AMAS JEAVEERY
V
>4—>4-4*-M-4—>4-4~M—> J F4-4-4-*>4—v

man-at-Large

STEI’HEN M. YOUNG

Breitenstein, Demokra
tų Kandidatas į 

Kongresą
Komitetas kurio žinioje yra va

jus už Joseph Breintenstein, kan
didato j 20th District Kongresmanu. 
rekomenduoja balsuoti už jį Demo
kratų tįkietu nominacijose antra
dienį, Rugpjūčio ’J.

Breitenstein yra patyręs, gabus, 
drąsus, aukšto mokslo ir agresi- 
vus. Jis gimė Stark apskrityje, 
Ohio, mokėsi Canton, Ohio, paskui 
Quincy, 111., kur baigė kolegiją su 
A.B. laipsniu. Savo, mokslo laips-| 
n į L. L. B. gavo Georgetovvn Univer
sitete 1911 metais. Nuo tų metų 
iki dabar jis buvo kokioje nors at- 
sakomingoje vietoje surištoje su 
įstatymais r valdžia.

Keturis metus, nuo 1911 metų, 
tarnavo United Statės Senatoriaus i 
Pomerene raštinėje, ir atliko kitus j 
svarbius darbus. Atvykęs į Cleve
landą iš Washingtono 1915 metais, 
užėmė pareigas United Statės_ Dis- 
triet Attorney padėjėjo šiauriniam 
Ohio distriktui, su raštinėmis Fede- 
ral Building.

Iš tos vietos atsisakęs, tapo Ohio 
Valstijos Demokratų Ekzekutivio 
komiteto sekretorium, vėliau vėl 
buvo paskirtas savo vieton, kurią 
laikė iki Lapkričio, 1923 metų, ir 
taaa : ezignavo.

Nuo to laiko praktikavo advoka
tūrą Clevelande, vesdamas bylas 
visuose valstijos, valstybės ir ap
skričių teismuose.

PATiEšKOMl: Morta, Jic-
va ir Stasys Jakubauskai, Lau
ryno arba Raiilo Jakubausko 
ir Mortos Senut aiUs vaikai 
Jiems prik’auso dalis jų miru
sio dėdes lono Jakubausko pa- 
’ikimo. Jieškomi asmenys ar
ba apie juos žinar.ti, prašomi 
atsilienti į

Lietuvos Gen. Konsulatas
16 West 75th Street 

New York City.

Stcphcn M. Young, buv^s Con- 
grcssman-at-Large per du termi
nu nuo 1933 iki 1936 metų, >rėl kan
didatuoja į tą patį ofisą Demokra
tų tikietu /šiose nominacijose Rug
pjučio-August 9 d.

Jisai yra gimęs Ohio valstijoje Į 
1889 metais, sūnūs jau mirusio iei- 
sėjo Stephen M. Young iš Nor- 
walk. Mokėsi Huron apkrities mo
kyklose, Kenyon Kolegijoje ir Wes- 
tern Reserve (Jniversity Teisių Mo- į 
kykloje.

Pirmiau jis tarnavo du terminu j 
Ohio valstijos Legis.ąturoje, 1913- 
1917, buvo Cuyahoga Apskrities 
prokuroro padėjėju, 1919-20 metais; j 
buvo Demokratų nominuotas Ohio j 
valstijos Gėneraliu Prokuroiu 1922 
metais, ir tarnavo keletoje ntsaxo- 

' mingų vietų.
Ačiū jo pasidarbavimui buvo pa

naikinta “sales tax” ant maisto šio
je valstijoje, nors dėl to jis pralai
mėjo pereituose rinkimuose i Kon
gresą.

Young visada kovoja už žmonių 
reikalus šioje valstijoje, už biednų, 

j vidurinės klasos, ir turtingų, neat- 
I sižvelgdamas j jų politines pažiu- 
I ras, jų tikybą ar spalvą.

Sydney A. Hesse, kuris buvo at
stovu Ohio Legislaturoje per pra
eitus šešis metus, dabar vėl kandi
datuoja į tą pačią vietą. Valstijų 
Atstovų Bute jis pasiekė aukštos 
vietos, būdamas per pastarus du 
terminus Tak.avimo Komiteto ir 
pirmininkas House Judiciary Com
mittee. šiose pareigose jis daug 
pasitarnavo anti-injunetion biliaus 
reikale, kurį stipriai rėmė darbin n- 
kų organizacijos. Jis rėmė Darbo 
Santikių Aktą Ohio valstijoje ir 
patiekė Bedarbės Apdraudos Bilių 
ir Minimum Valandų įstatymą mo
terims.

Jis yra advokatas, praktikavęs 
Clevelande per 14 metų. Teisių 
mokslus atsiekė Columbia Univer
sitete Ncw Yorke.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines, ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 

. kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

; Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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HARRY L. WEYGANDT
STATĖ REPRESENTATIVE

REPUBLIKONŲ TIKIETU

-PRIMARY BALSAVIMAI
Rugpjučio-August 9, 1938
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J1EŠKOM savo sūnų Kazį 
arba Charles Kresurą, kurio 
nežinom per 18 metų. Turim 
išmokėtą apdraudos polisą jo 
naudai. Atsišaukti:

Krank Kresunas
9°6 Adams' St.. Waukegan, III.

Iš rinkit vėl 
KEITH

Lawrence
STATĖ SENATOR
DEMOKRATŲ TIKIETU

President Pro Tem, Ohio Senate, 1937-1938
Rugpjučio-August 9, 1938

Išrinkit vėl Gov. Martin L. Davey

Tikras Ateivių Svetimšalių Draugas

Gov. Martin L. Davey

GOV. MARTIN L. DAVEY gynė jus reikalaudamas lygiu tei
sių VISIEMS piliečiams... GOV. MARTIN L. DAVEY reika
lavo Lcgislaturą maitingi ateivius biednus lygiai su Amerikoj 
gimusiais neturtėliais.... GOV. MARTIN L. DAVEY pripaži
no tikrų vertę jūsų, svetur gimusių piliečių... GOV. MARTIN 
L. DAVEY užstojo jūsų biednuosivs, pripažino jūsų talentus 
ir saugojo jūsų teises lygiai su kitu kitų...

Išrinkit vėl Gov. Martin L. Davey 
Tikras Ateivių Svetimšalių Draugas

Davey for Govcrnor Committee, Ferd M. Pickens, Campaign Managcr
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Paremkit Lietuvius Kandidatus
BALSAVIMAI ANTRADIENĮ, RUGPJŪČIO 9. 

VISI CUYAHOGA BALSUOTOJAI TURI 
TEISĘ UŽ JUOS BALSUOTI

REMK1T TAUTINIŲ 
GRUPIŲ KANDI

DATUS

.Jonas T. DeRighter
kandidatas trečiam terminui 
j Ohio Statė Legislature, ži
nomas Clevelando Lietuvių 
veikime, Lietuvių Taupymo 
Paskolos Draugijos ilgametis 
sekretorius. K a n d id atuoja 
Demokratų sąraše.
Atminkit kad už Lietuvius 

kandidatus reikia balsuoti pir
miausia,- padėti kryžiuką prie 
jų vardų ir tegul to .užtenka.

Paskui balsuokit už kitus j 
aukštesnes valdiškas vietas 
kandidatus.

GYVOS DOVANOS 
DARŽELIO PIKNI

KE
Lietuvių Darželio Sąjunga 

rengia savo antrą pikniką sek
madienį, Rugpjūčio 14 d. šis 
piknikas bus kitoje vietoje ir 
su kitokiomis dovanomis, šiam 
piknikui komisija parūpimi gy
vų dovanų: prie įžangos tikie- 
to dovana bus graži kiaulaitė 
(o gal paršiukas?), ir be to 
bus keliolika vištų, kurias tu
rės pasigauti piknike tie kurie 
mėgsta vištieną, ir neštis arba 
vežtis namon kepti. Jokių ki
tų kaštų prie to nebus kaip tik 
25c įžangos.

Prie to skiriama specialės 
dovanos jauniausiam asmeniui 
ir seniausiam, ir porai kuri il
giausia išgyveno apsivedus — 
dovanas gaus tik tie kurie pik
nike dalyvaus.

Pikniko vieta: PINTAR’S 
Grove, tarp St. Clair ir Lake 
Shore Blvd., East 260 street.

šokiams gros Jono Apanai- 
čio orkestras.

Cosmopolitan Democratic League 
of Cuyahoga County dirba tikslu 
pastatyti j valdiškas vietas tauti
nių grupių kandidatus Demokratų 
tikietų. .Jos tikslas taip pat suves
ti j geresnį susipratimų tautines 
grupes Cuyahoga apskrityje, kad 
jos viena kitą remtų.

Savo tokiu bendradarbiavimu ši 
Lyga ir Demokratų Partija pajiegė 
išrinkti nekuriuos savo asmenis į 
valdiškas vietas, ir todėl ji įgijo 
gerą vardą šioje srityje.

Šiose nominacijose, kadangi De
mokratų partija kandidatus paliko 
atvirus, Lygos parinktų kandidatų 
nominavimas pasidaro daug kebles
nis.

Todėl tai šiuomi visi tautinių 
grupių balsuotojai raginami laiky
tis vieningai ir remti tik tuos kan
didatus kuriuos ši Lyga užgyrč.

Išrinkdami .savo kanidatus mes 
palalkysim savo reikšmę Amerikos 
politikoje ir turėsim lygias teises 
ir atstovybę valstijos reikaluose.

To nebus galima atsiekti jeigu 
nebus nominuoti visi musų kandi
datai, kurių vardai randasi Demo
kratų sąraše.

Jeigu šie kandidatai nebus nomi
nuoti Rugpjūčio 9 d., jus negalėsit 
už juos balsuoti nei rinkimuose 
Lapkričio mėnesį.

Pralaimėję savo kandidatus mes 
busim atstumti į užpakalį.

šiuomi rekomenduojama sekanti 
kandidatai Demokratų sąraše:

FOR STATĖ SENATE 
WILLIAM .T. BOYD 
OTTO B ARTU N E K. 
COLMAN LAJCAK, 
WILLIAM J. ZOUL.

FOR STATĖ REPRESENTATIVES
JOHN T.’ DeRIGHTER 
STEPHEN A. ZONA, 
STANLEY J. ZABLOTNY, 
JOSEPH .T. OGRIN, 
LODY HUML,
NICHOLAS SCHIESLER, 
STEPHEN E. MOKRIS, 
GERSON Z. WEINTRAUB, 
GEORGE N. KALKAS, 
NICK V. MANG1NE, 
FRANK GORCE.

Cosmopolitan Democratic League 
of Cuyahoga County, 

Stephen ,E. Mokris, President.

UŽMUŠTŲ SKAIČIUS 
PASIEKĖ 64

Nuo pereitos savaitės, Cleve
lando srityje automobilių ne
laimėse užmušta keli asmenys, 
taigi šios savaitės pradžioje 
žuvusių skaičius nuo metų pra
džios jau pasiekė 64. Pernai 
per tiek pat laiko buvo 123 už
mušti ir daug sužeista.

Youth’s Forum
-

On the Way to Dear Lithuania
BY ANNA KARPIUS

6320 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIC

• PLĖŠIKAI IŠLOŠĖ. Sek
madienio naktį' plėšikai užpuo
lė kortuotojus tabako krautu
vėje, 1429 Lakeview road, ir 
gerai pelnė: išsinešę $500.

• STATYBOS INDUSTRIJA 
Clevelande pradės atsigriebti, 
kuomet bus pradėta statydinti 
25 milijonų vertės valdiškų pa
statų ir kitų viešų darbų.

UŽĖJO KARŠTAS ORAS
Iki šiol Clevelandas turėjo 

visai rimtą vasarišką orą: bu
vo gana šilta, bet nekaršta, ir 
oras nebuvo drėgnas ir troški
nantis.

Tik šios savaitės pradžioje, 
po viso sekmadienio iki pirma
dienio lietaus, oras dar labiau 
sušilo ir pasidarė taip sakant 
tikrai karštas. Bet trumpam 
laikui.

šią vasarą yra gana ir lie
taus, bet ir jo neperdaug.

DIDELIS LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO

PIKNIKAS

Sekm. Rugp.-August 7
MACHUTOS SODE

Visiems žinomoje vietoje prie Green Road

Bus geri kalbėtojai politikos klausimais.

Atsilankiusiems dovanos prie įžangos tikietų ir
geros dovanos už lenktynes ir kitokius dalykus. 

Lietuviai Demokratai ir ne-Demokratai ir jų draugai kviečiami.

Apanaičio Orkestras Įžanga tik 1 0c

George L. Mark
Lietuvis Kandidatas į Ohio 
Statė Legislature Demokra
tų sąraše.

LIET. DEM. KLUBO 
PIKNIKAS IR MAS- 

MITINGAS
šį sekmadienį, Lietuvių De

mokratų Klubas rengia pikni
ką Mačiutos sode, prie Green 
road. Pelnas skiriamas rinki
mų reikalams.

Atsilankiusiems dovanos, ge
ra muzika šokiams, linksmas 
laikas užtikrinama visiems.

Pirmadienį, Rugp. 8 d., iš- 
vakarėj prieš balsavimus, Lie
tuvių salėje įvyksta masinis 
Liet. Demokratų klubo mitin
gas. Bus gerų kalbėtojų — 
pradžia 8 vai. Komisija.

20 FIRMŲ IMS DAU
GIAU DARBININKŲ

Vietos laikraščiai praneša 
kad Clevelando Komercijos Bu
tas surinko žinias iš 100 dides
nių vietų išdirbysčių, kurios 
suteikia žinias apie savo dar
bų ėjimą.

20 tų dirbtuvių praneša kad 
šį mėnesį ims į darbus savo 
atleistų darbininkų dalį arba' 
didumą. 48 išdirbystės skel
bia jog palaikys tiek pat dar
bininkų darbuose kiek dabar 
jose dirba, o tik dvi dirbtuvės 
žada paliuosuoti dalį savo dar
bininkų.

• NAUJU VALSTIJOS įsta
tymu, kuris verčia apskričių 
valdybas mažinti biednų šelpi
mo administracijos narių skai
čių, Clevelande iš šelpimų su
žiūrėjimo biuro atleista 75 tar
nautojai ir dar turės būti at
leista daugiau. Valstijos įsta
tymas leidžia naudoti šelpimo 
reikalų vedimui tik 10 nuoš. 
visų tam tikslui gaunamų pini
gų.

• CLEVELANDE eina gan
dai kad automobiliams reika
lingos plieno plotvės gal bus 
nupigintos $4 tonui, ir iuomi 
pagyvės automobilių gamyba.

DAUG ADVOKATŲ 
BADAUJA

Pereitą savaitę Amerikos 
Advokatų organizacijos kon
vencijoje specialis komitetas 
paskelbė raportą apie advoka-, 
tų metines ineigas. Anot to ra-! 
porto, kiekvienam Amerikos j 
advokatui į metus išeina už-' 
darbio po $2500.

Tiek maždaug uždirba geri 
amatninkai, taigi advokatų in- j 
eigos galima sakyti menkos.

Bet kad gerieji advokatai i 
per metus ineigų turi desėt- 
kais ir šimtais tūkstančių do- Į 
larių, galima suprasti kad pa
prasti advokatėliai neuždirba 
nei ant sriubos, nes visi pini
gai tenka geriesiems.

Ir tikrai, dauguma advoka-1 
tų šiaip taip verčiasi, o kiti 
tiesiog badauja.

(Continued from lašt week)

WEDNESDAY — JUNE 1 — 
STOCKHOLM

This morning I was avvakened 
by the telephone. Miss Andriulyte 
called and told us she is bringing 
a student with her to keep us 
company for the day. This young 
man is from Kaunas, Juozas Lin- 
gis, he is studying Archeology and 
Ethnology at the University of 
Stockholm. We vvere delighted to 
meet Lithuanians at this time, and 
we almost felt likę vve vvere in 
Lithuania already.

We became conscious of our Lith
uanian language and did our best 
to talk good Lithuanian. They ev
en gavę us compliments for our 
good Lithuanian. We all vvent to 
breakfast.

Mr. Jablonskis, secretary of the 
Legation had made an appointment 
for us to visit the Stockholm City 
hall. When vve got there a guide 
vvas vvaiting there for us and took 
us through. This is a most im- 
pressive place. The building is on 
an island right at the edge of the 
vvater. It contains some of the 
finest vvorks of art and architecture. 
There is a hall on the main floor 
that reminded me of the Alhambra 
in Spain. The floors are of large 
blocks of tile and a fountain in 
the center.

There are numbers of reception 
rooms decorated vvith beautiful 
paintings and bright colored drapes. 
Every room vve entered vvas cf n 
different color. One room we en
tered vvas built circular and if you 
stood i n the very center you could 
hear your own echo. This vvas un- 
usual for no one else heard the 
echo būt the one speaking vvho 
stood on this center mark. Then 
vve vvent to the council chamber. 
This vvas an oblong room, very 
high and decorated in red. The 
chairs vvere covered vvith red lea- 
ther, and red velvet drapes hung 
on the vvindovvs, the desks and all 
chairs vvere arranged in circular 
fashion facing the side vvall vvhere 
on an elevated platform vvas the 
speakers table and places for the 
various officers and members of 
the council. This room vvas eąuip- 
ped vvith unusual acoustics, a slight 
vvhisper could be heard avvay aeross 
the room and in any corner.

The lašt hall vvas positively and 
vvithout doubt breathtaking, it is 
used for dinners of statė. It ap- 
peared to be at least a hundred 
feet high and the ceiling finished 
off into a dome. The floors vvere 
highly polished oak paraufet, and 
every speck of the vvalls and čeil- 
ing vvere of glittering go’.d inosaic. 
vvith dazzling bright colored historic 
figures, that looked likę ^paintings 
on the vvalls. This hall contains 
18,000,000 mosaic stones and the 
cost of the building vvas 18 million 
dollars.

From here vve vvent to the nat
ūrai history museum and art gal- 
leries, then to the kings palace. 
The king happened to be out of 
tovvn so vve had the oportunity to 
go through. We delighted to think 
that vve vvere vvalking in the foot 
steps of the king, vve vvent even 
so far as to touch a chair that he 
might šit in.

These vvalks through these mu- 
seums and palaces are very tiring, 
as you go along slovvly you don’t 
realize, būt vvhen you get to the 
end you suddenly realize you are 
not only tired by also thirsty and 
hungry, so from here Mr. Lingis 
took us to the restaurant vvhere 
the studepts dine. This vvas dif
ferent again. It vvas cafeteria style. 
We helped ourselves and enjoyed 
our dinner.

Later that evening Mr. Lingis 
called for us and took Bernice and 
me to a roof garden to dine and 
ddnee. We vvent to Birzelli Ter- 
race. Mr. Juozas Lingis ir a very 
good dancer and he danced vvith 
each of us i n turn.

In Svveden it is customary foi- 
gentlemen to invite a lady from 
another table to dance vvith him, 
so vvhile I vvas dancing vvith Mr. 
Lingis I noticed Bernice nccepted 
a dance from a gentlemen, and nf- 
ter the dance she told me of the 
experience. At first she vvondered 
vvhether she should accept the dance 
because she could not speak Svve- 
dish in case he špoke to her, būt 
she took the chance. In n fevv 
moments he said something to her

PARSIDUODA SIUVYKLA
Veikia 30 metų, parsiduos pi
giai, su mašinomis ir viskuo, 
už $250, iš priežasties savinin
ko senatvės. Padarė daug pini
gų per tuos laikus, gera proga 
tą amata mokančiam. Kreip
kitės: ‘ EMIL OLIUS,
73 Whittlesey st. Norwalk. O.

PARSIDUODA ALINĖ 
kartu vyno ir užkandžių- par
duotuvė, 6802 St. Clair avė. 
Labai gera vieta, tikras pirki
nis. Phone HEnderson 9164. 
Biznis eina gerai. Nuoma $40 
su 4 kambariais greta.

NEURA KVIEČIA
i Pikniką Rugpjūčio 7

Kviečiame visus savo draugus 
ir pažystamus atsilankyti j 
musų farma papiknikuoti ir 
pasilinksminti — vietą visi ge
rai žinot: Stop 68, BRUNS- 
WICK, OHIO. Nuvažiuoti ga
lima keliu 42 arba pro Berea.

K. ŠTAUPAS
Kambariu Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos - 
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

and she ansvvered that she does not 
speak Svvedish, upon vvhich he an
svvered “neither 
Stockholm at a 
mists, from th 
in Copenhagen. 
English and 
they discovered 
knevv the one man that vve also 
met in Copenhagen, Mr. Ammen- 
torpe. We had a very gay and en- 
joyable evening. Mr. Lingis es- 
corted us to our hotel ąnd vve made 
an appointment for the next day 
to visit Gripsholm Castle, some 
distance out of tovvn.

do I”. He vvas in 
convention of Che- 
Carlsberg Brevvery 

H e spoki 
in the

that they both

good
conversation

THURSDAY — JUNE 2 —
Mr. Lingis came over at eight 

this morning and after breakfast 
vve vvent out to shop for some sou- 
venirs. We vvere especially inter- 
ested in Svvedish Orifors Glass, of 
vvhich vve bought some, also some 
other small things, and Svvedish 
dolls. /

A t 12:30 vve took the train for 
Gripsholm Castle. The trip lasted 
about tvvo hours. The countryside 
in Svveden is beautiful and well- 
kept. Finally vve arrived at Grips
holm. This is an old castle, and 
has been rebuilt in parts to pre
serve it. It is othervvise in its 
original statė, vvith the original 
fumiture, and decorations. Here 
also is the largest collection of 
painted portraits in Europe. Svve- 
den’s former kings lived here and 
vve vvalked through all the rooms 
and halls. Never in my life did I 
see so many portraits. Royalty, 
nobility, dukes, duchesses, all ar- 
rayed in lavish velvets and nearly 
all vvore the exquisite ermine. Walls 
and vvalls vvere hung heavy vvith 
these large massive pietures. There 
are about 2500 portraits here. One 
side of the castle faces the bay, 
vvhere out in the distance we could 
see several beautiful vvooded islande. 
The day vvas one of those unsteady 
ones. It rained and the sun shone 
in betvveen. As I looked out on 
the bay I thought vvhat a lovely 
sight this vvas to the noble ladies 
vvho lived here and I drifted back 
into the centuries in imagination.

After several hours of vvander- 
ing through the halls and rooms 
of the four stories of the castle 
vve left to go back to the train., 
We stopped at a small restaurant 
on the vvay vvhere vve had some .not 
coffee, as vve vvere cold, and the 
day vvas none too cheerful, vvith 
thė intermitting rain.

After vve got back to Stockholm 
vve got in touch vvith Miss An
driui vt e and Mr. Jablonskis and 
they all gathered at our hotel 
vvhere vve visited and had lots of 
fun for about tvvo hours. Then 
vve all vvent to Bern’s night club 
to eat and dance some more. This 
vvas a very fine place, in true con- 
tinental style. The music vvas de- 
lightful and svveet and our men es- 
corts vvere maMelous dancers. The 
music made us feel perfeetly at
home because most of the _ pieces, 
vvere American popular music.

The interior of this restaurant 
looked likę an opera house, as it 
had tvvo balconies around the vvalls 
vvhere people sat at tables and ate 
and drank vvhile they vvatched the 
dancers or danced themselves. There 
vvere gorgeous gold and chrystal 
chandeliers hanging from the ceil- 
ings. The people around us are 
so fine and cultured and vvell dess- 
ed. Bernice and 1 are delighted 
and very happy to be here vvith 
our good Lithuanian friends, Mr. 
Jablonskis, Miss Andriulyte, and,Jablonskis, Miss Andriulyte, and, 
Lieutenant Lingis (vve found out 
that he is a Lieutenant of Lithuan
ian army). At a • late hour we de- 
parted for the hotel, in broad day- 
light, as Bernice puts it, “dusk 
turns to davvn.”

There vve bid Mr. 
goodbye, and Miss Andriulyte and 
Lieutenant Lingis promised to see 
us off at the dock of the Marie- 
holm in the morning, vvhen vve 
leave for .Lithuania.

All this time vve did not see the 
Daniels ladies for vve lošt them in 
Copenhagen. Būt vvhen vve vvent 
to ,the Cunard line in Stockholm 
to get our tickets vve found that 
their reservations vvere made that 

vvere 
We 
vve 
the

“dusk

Jablonskis

šame day and their narnės ' 
on the list just above our. 
vvere glad because vve knevv 
vvould be together again on 
trip to Klaipėda.
FRIDAY — JUNE 3 —

This morning vve arose early, as 
our boat leaves at nine a. m. VVe 
vvere dead tired from all the danc
ing and sight-seeing, as vve had 
no time for sleep. vVe arrived at 
the dock in due time, found our 
statė room and then vvent out to 
look for the Daniels ladies and our 
friends Miss Andriulyte and Lieut. 
Lingis. Soon vve savv them com
ing dovvn the road, and vvhat joy 
it vvas! In true hearty Lithuanian 
fashion they each had flovvers for 
us vvith vvhich to see us off. Miss 
Andriulyte had a boųuet of Lilies 
of the Valley for each of us and 
she told us that vve may ūse it as 
an offering to the Buitie Sea if 
it got too rough; Lieut. Lingis had 
three beautiful roses, one for each 
of us and one for Miss Daniels of 
vvhom vve told him about before. 
Just at this time vve found che 
Daniels ladies, we vvere overjoyed to 
see each other, and vve presented 
our friends to them, vvhereupon the 
Lieutenant presented her vvith the 
bright red rose. Soon vve were off, 
and our friends stood on the pier, 
vvaving goodbye until, vve vvere out 
of sight. This day Vvas grand for 
a change, as vve 
vveather, novv 
sunny; vve get ourselves 
for the next 24 hours and vvent 
on b,oard to vvatch the sights along 
this coast.

had some bad 
it vvas vvarm and 

settled

In Copenhagen, as Mr. Grini and 
vve, vvere talking about our return 
trip thru Montreal and the Thous- 
and Islands, he told us that along 
this coast of Svveden vve vvould uee 
ten thousnnd islands, and indeed 
vve did. Islands, and islands, thou- 
sands of them, beautiful, vvooded 
ones, some rather rocky, in spots 
vve could almost reach out and 
touch them, so elose to one another 
they vvere: the Marieholm vvove in 
and out among them. Beautiful 
cottages and resort spots vvere all 
nestled among them; the sea vvas 
smooth and glittered in the bright 
sunlight, the islands decked in 
bright green and bright colored 
flovvers vvere everyvvhere. Here on 
the clean scrubbed deck of the Ma
rieholm the four of us sat and ad- 
mired the beauty of the islands 
and sea and sky, and all the time 
the radio vvas pouring forth such 
devine music, vve felt vve vvere in a 
fairyland, more enthralled than by 
the pietures of travelouges in the 
movies, for here it is real and we 
see it vvith our ovvn eyes in all its 
natūrai turroundings.

Bernice and I are so enchanted 
vvith the beauty around us and the 
accompaniment of the music vve got 
up and danced for joy. Even the 
other passengers around sensed our 
joy and joined us in happiness. for 
their faces vvere covered vvith big 
smiles. And me, vvithin me, my 
heart vvas bursting, for joy for 
this sūrely vvas the lašt lap of the 
journey to dear Lithuania, for vvhich 
1 had longed and hoped to see once 
again after a number of years.

The Marieholm vvas a very lovely 
and comfortable little steamer, and 
glided likę a svvan over the vvaters. 
Our meals vvere excellent our state- 
room vvas clean and comfortable, 
vvith only Bernice and I in it.

Tired as I had been, I couldn’t 
sleep all night, I vvas so anxious 
to see the first sight of Lithuan
ian soil; through the night I kept 
jumping out of bed and looking 
out the vvindovv. Even Bernice vvas 
annoyed by this, as I had to elimb 
on her bed to reach the vvindovv. 
Tovvardc morning the sea became 
rougher and about 7:30 I savv the 
coast!

Raginam Jus
Balsuoti

už šiuos kandidatus
DEMOKRATŲ SĄRAŠE

Antradienį, Rugp. 9

I STATĖ SENATE
WILLIAM M. BOYD
OTTO BARTUNEK
COI MAN G. LAJCAK 
VVILLIAM J. ZOUL

•
Į STATĖ

REPRESENTATIVES
JOHN T. DeRIGHTER 
STEPHEN A. ZONA 
STANLEY J. ZABLOTNY 
JOSEPH J. OGRIN
LODY HUML
NICHOLAS SCHIESLER 
STEPHEN Z. WEINTRAUB 
GEORGE N. KALKAS 
NICK V. MANGINE
FRANK GORCE

•
IšSIKIRPKIT ŠĮ LAKŠ
TELĮ IR NUSINEŠKIT 
BALSAVIMO VIETON
Cosmopolitan Democratic

League of Cuyahoga
County

STEPHEN E. MOKRIS 
President.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Lithuanian A. C. News
The Lithuanian A. C. softball 

team is making a trip to Detroit 
this coming Saturday, August 13, 
for the Midvvest Lithuanian Soft
ball Championship. This day the 
Detroit Litts are holding their big 
“Lithuanian Day’’. A picnic vvith 
boxing, softball and other sports 
is in store for everyone attending, 
besides dancing and prizes, etc. 
Softball teams from Cleveland, Day
ton, Detroit, Dubois, Pa. vvill eom- 
pete in the Championship. Winner 
of the Midvvest Championship vvill 
play the Western Champs at a 
date and city yet to be named. 
Our team is going in full force 
vvith a large number of rooters and 
people vvho are going.

Anyone vvishing to go vvith the 
team should contact either players 
of the team or executive members. 
Expenses for the trip are being 
paid thanks to the success of vhe 
Card Party and Dance held for 
that purpose lašt Saturday at Mr. 
John Brazis store. Let’s head for 
Detroit.

The Lithuanian A. C. team play
ed Monday at Gordon Park and lošt 
to the Strivers, in a elose .game —• 
5 to 3. The team also played on 
Thursday būt as no score vvas 
available vvhen this paper vvent to 
press, it vvill be printed next Vveek.

COMMITTEEMAN
Any Lithuanian living in War<F 

22, Precinct D, not knovving vvhom 
to vote for as Precinct Committee- 
man, here’s a sugestion •—

Anthony (Tony) Svetkauskas of 
1385 East 66th St. is one of the 
most active and energetic young 
Lithuanians vve knovv. He has been 
endorsed for this political position, 
and vve suggest, you east your vote 
for him.

STATĖ REPRESENTATIVE •
One of the nevv men looking for 

I eleetion as Statė Representative is 
Edvvard A. Seitz, 16213 VVaterloo 
Road. M r. Seitz is knovvn for his 
ambition and integrity, not only 
in a sočiai manner, būt from the 
standpoint of his employers, the 
G. E. Corporation, vvhere he has 
vvorked for the past 6 years. Eddy 
as he is knovvn to everyone, is only 
a 26 year old man, būt has the 
reasoning and debative, common- 
sense of a man 10 years his senior. 
Youthful ambition and agression 
vvith a matured mind is a good 
reason for eleeting SEITZ as a 
Democratic STATĖ REPRESENTA
TIVE.

PARSIDUODA ALINĖ
su degtinės ir kt. laisnais — 
1499 E. 71 St. Gera proga Lie
tuviui — išdirbtas biznis — 
Pitcher Cafe — priežastis par
davimo, norim išvažiuoti į Lie
tuvą. (33)

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

kjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll’;

Reikia Jums

I ANGLIES? I 
E UŽSISAKYKIT DABAR! = 
E Geros rūšies anglis sulyg E 
= jūsų pasirinkimo, pristato-= 
E ma į namus greitai, kainos = 
= visai žemos. Užsakyti ga- E 
E lit telefonu arba laišku. E

Anna Pongonis
E 1076 East 78th Street E 
= Telefonas ENdieott 2562 =
—«iiiiiiiin ii iiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii?

Apsipirkit Dabar
IŠPARDAVIMAS VYRAMS IR VAIKINAMS

PLAUKIMO KELNĖS 89c 
Vilnones, gero darba, tvir

tos, melsvos ir kitų spalvų.
SKALBIAMOS KELNĖS 99c 
vienodos spalvos ir mar

gos, 99c ir brangesnės.
BROADCLOTH APATINĖS 

kelnaitės arba marškiniai 22c

POLO MARŠKINIAI 39c
Paprasti ir išdabinti, kai
nuoja iki $1.50. 2 už $1.75
ŠIAUDINĖS SKYBĖLĖS R9c 
visos kainos nupigintos. *

Pačios geriausios $1.49.
GRAŽIOS CELENESE

Kojinės Vyrams ..............15c

Galutinis Išpardavimas — Puikus Vyriški

VILNONIAI SIUTAI H 550
reguliarės vertės $25.00

PRIE TO DAR DAUGIAU SUTAUPOT — GAUKIT
Į Y\Z I \ I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu IA\7 Į z Ą T
* * 1 y. \ I už 10 centu ir aukščiau 19 1 i\, Y 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė._______ Kampas Giddings Rd.
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